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Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput

Niet elke stad of gemeente 
kan een shoppingstad zijn, 
maar elke stad heeft wel iets uniek 
waar je duurzaam kunt op bouwen. 

VOORWOORD 

Beste lezer

Covid-19 heeft het de afgelopen jaren ontegensprekelijk een grote impact gehad op onze samenleving 

en economie. Vooral bepaalde sectoren zoals handel, horeca, de reis- en evenementensector,… kregen 

zware klappen. De weerbaarheid van de handel en horeca staat echter nog steeds onder grote druk 

ondanks de overheidsmaatregelen en de sensibiliserende acties voor winkelhieren en lokaal kopen.

En deze crisis kwam bovenop de andere uitdagingen waarmee de handel en horeca de voorbije jaren 

zijn geconfronteerd: de gewijzigde consumenten- en winkeltrends met een sterke focus op winkelbe-

leving, de toegenomen digitalisering waardoor de e-commerce een grote groei kent en waardoor de 

fysieke winkel onder druk staat, de verminderde koopbinding omwille van de toegenomen mobiliteit,… 

De druk op het ondernemerschap in de handel en horeca zet ook druk op de leefbaarheid en aantrek-

kingskracht van onze handelskernen. 

De oplossingen van het verleden hebben hun kracht en waarde echter verloren en missen kracht en ef-

fectiviteit om de handelskern van de toekomst te maken. Retailspecialisten zijn er langer van overtuigd 

dat een attractieve stadskern veel meer dan enkel detailhandel en horeca moet huisvesten. Een stads-

kern moet meer dan ooit terug een dynamische, levendige omgeving worden waar diverse functies 

zoals ondernemen, publieke en private dienstverlening, kunst, cultuur en huisvesting een plaats hebben 

en samen een attractieve sfeer uitademen. Stadskernen moeten zich meer dan ooit transformeren tot 

bedrijvige en duurzame stadskernen. 

De combinatie van functies moet ook passen in de plaatselijke situatie en aansluiten op de bestaande 

troeven en op het unieke DNA van de gemeente waarmee ondernemers en bewoners zich kunnen iden-

tificeren. Slechts dan zal er een stedelijke duurzame dynamiek op gang kunnen worden gebracht, die 

bezoekers zal aantrekken en zal overtuigen tot een herhaalbezoek. 

Daarom hebben in 2017 de provincie Limburg en UNIZO de krachten gebundeld in het innovatief en 

co-creatief traject “Naar de Kern”. In december 2019 is het traject in de gemeente Maasmechelen ge-

start en werd – samen met lokale stakeholders en (retail)experten - een nieuw toekomstbeeld voor de 

handelskern uitgewerkt. Het afgelegde traject is neergeschreven in dit kernkompas met soms verras-

sende adviezen en ontwikkelingstips. Het toekomstperspectief moet nog verder worden uitgediept en 

omgezet in concrete terreinacties. 

Ook al ligt de sleutel van het succes weliswaar bij het lokale publieke en private weefsel, in het bepalen 

en uitvoeren van een toekomstgericht retailbeleid kunnen de gemeenten blijven rekenen op de provin-

cie. Inhoudelijke en financiële steun van de provincie Limburg via diverse werkinstrumenten waaronder 

de Locatus databank, een koopstromenmodel en het rapport detailhandel (via provincies.incijfers), di-

verse infodagen, workshops en subsidies vullen het sterk gemeentelijk-provinciaal partnerschap in. Op 

deze manier werken we samen aan dynamische stadskernen en aan een vitale Limburgse detailhandel.

Tom Vandeput

Gedeputeerde van Economie



INLEIDING
• Wat is Naar de Kern?
• Wat is het DNA van een gemeente?
• Waarom is dit DNA zo belangrijk?
• De zeven stappen methodiek
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1. WAT IS NAAR DE KERN?

In 2017 lanceerde de provincie Limburg in samen-
werking met UNIZO en zes Limburgse steden en 
gemeenten het project ‘Naar de Kern’, om op een 
vernieuwende manier, samen met inwoners en ex-
perten, vorm te geven aan de bedrijvige handels-
kernen van de toekomst. In 2020 – 2021 waren 
opnieuw vier steden en gemeenten, waaronder 
Maasmechelen, aan de beurt.

Naar de Kern (verder ook aangeduid als NdK) zoekt 
naar het unieke DNA van elke gemeente of stad, als 
basis voor een gezonde, duurzame gemeenschaps-
kern van de toekomst. Het biedt een kompas dat 
vertrekt van de eigenheid van de stad of gemeente 
en van wat haar bijzonder en aantrekkelijk maakt. 
Het project kadert binnen de thematiek kernverster-
king en wil op unieke wijze een antwoord bieden op 
een reeks uitdagingen waarmee steden/gemeenten 
te kampen hebben in de kern.

NdK is een kortlopend en co-creatief traject waarin 
diverse plaatselijke stakeholders, ondersteund door 
experten, de uitdaging aangaan om de levenskracht 
van hun stad of gemeente een boost te geven. 

Niet elke gemeente kan een winkelgemeente zijn, 
maar elke gemeente heeft wel iets unieks dat haar 
onderscheidt van anderen en dat haar een eigen 
aantrekkingskracht geeft. Door dat te koppelen aan 
duurzame tendensen en op een toekomstgerichte 
manier te ontwikkelen, geven we zuurstof en per-
spectief aan een gezonde (handels)kern en leggen 
we de basis voor een ecosysteem van de toekomst.

Steden en gemeenten zijn ooit ontstaan als plek-
ken die in alle behoeften van een lokale gemeen-
schap konden voorzien en waar alle functies in de 
kern bijeenkwamen. Niet alleen handel, horeca en 
gemeentelijke diensten, maar ook ontspanning, ge-
zondheid, wonen, werken, veiligheid… Het ziet er-
naar uit dat we steeds meer terug evolueren naar dit 
model van zelfvoorzienend ecosysteem, maar dan 
op een hedendaagse en toekomstgerichte manier. 
Centra waar het goed leven is én waar aandacht is 
voor duurzaamheid in alle aspecten, zoals ruimtelij-
ke ordening, mobiliteit, consumptie en samenleven. 
Elke stad of gemeente kan zich hierop voorbereiden 
door haar eigen unieke visie te ontwikkelen. 

Het doel van dit traject is om een helder en gedra-
gen perspectief te creëren voor een vernieuwde 

bedrijvige kern, gebaseerd op het unieke DNA van 
de gemeente, inspelend op huidige en toekomstge-
richte trends voor levendige en bedrijvige kernen.

2. WAT IS HET DNA VAN EEN STAD OF GEMEENTE?

DNA kennen we als het molecuul dat de belang-
rijkste drager is van erfelijk materiaal in levende 
organismen. Dat erfelijk materiaal bepaalt voor een 
groot deel onze mogelijkheden, onze kenmerken, 
onze identiteit en uniciteit.

Ook een stad of gemeente heeft een DNA, een erfe-
lijke code, een genetisch potentieel. Dat DNA is op-
gebouwd uit tal van factoren: geografische ligging, 
landbouw, waterwegen, historische gebeurtenissen, 
architectuur, cultuur, natuur, taal, folklore, industrie 
en handel trekken sporen en laten indrukken na. Zij 
vormen de bouwstenen die, samen met de aard van 
de bevolking, het DNA bepalen.  Doorheen de tijd 
tekenen een aantal van deze bouwstenen zich dui-
delijker af dan andere. Ze laten een diepere indruk 
na. Welke dat zijn staat nergens zwart op wit.  Maar 
de bewoners van de stad/gemeente én de aandach-
tige bezoekers weten dit, voelen dit, beleven dit. 
Het is hun ervaring van de identiteit van de stad/
gemeente. 

Door deze identiteit, dit DNA, aan de oppervlakte te 
brengen en bewust te maken, kunnen we het com-
municeren, versterken en er mensen actief rond 
verbinden.

3. WAAROM IS DIT DNA ZO BELANGRIJK?

We leven in een maatschappelijke transitieperiode. 
Dat was de voorbije jaren al zo en wordt nu door de 
impact van het coronavirus op scherp gesteld. Oude, 
beproefde systemen werkten al niet meer optimaal 
in een wereld waarin de snelheid van verandering 
niet meer bij te houden is. Intussen kwam daar nog 
de ongekende chaos en onzekerheid bij waarmee 
het nieuwe virus ons confronteerde. De gevolgen 
van de economische, demografische en technologi-
sche revolutie én van de recente verwikkelingen zijn 
niet te stoppen en nog niet te overzien. Dit heeft 
ook gevolgen voor het levende hart van onze steden 
en gemeenten: de handelskern. 

Globalisering, massaproductie, mobiliteit, digita-
lisering, … Alles is vandaag op ieder moment voor 

Op 14 februari 2020 vond de officiële persvoorstelling van het traject  “Naar De Kern” plaats 
in aanwezigheid van onder meer gedeputeerde Tom Vandeput, burgemeester Raf Terwingen 
en schepen Herbert Coox. 
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iedereen in de westerse wereld beschikbaar. De fy-
sieke winkel is zijn monopolie als verkoopkanaal ver-
loren. De klant is nog steeds koning. Meer dan ooit. 
Hij heeft een brede waaier aan digitale mogelijkhe-
den tot zijn beschikking waaruit hij zijn keuzes kan 
maken. Tal van grote ketens spelen daar de laatste 
decennia steeds meer en sneller op in. Al voor de 
coronacrisis kon geen enkele individuele handelaar 
wedijveren met de mogelijkheden van de grote, in-
ternationale webshops.

Vanuit dit perspectief lijkt de traditionele winkel al 
enige tijd ten dode opgeschreven. Op het vlak van 
snelheid en gebruiksgemak alleen kan de winkel van 
vroeger het niet halen. Dat is ook zichtbaar in het 
straatbeeld. Haast elke binnenstad kampt al jaren 
met een toename aan  leegstaande winkelpanden. 
Het zijn moeilijke tijden voor wie een zelfstandige 
zaak heeft of wil beginnen. Als we bij de pakken blij-
ven zitten ziet het er niet rooskleurig uit en de gevol-
gen van het virus en de steeds wisselende maatrege-
len maken het er niet beter op, integendeel…

Gelukkig hoeft het zo’n vaart niet te lopen en zijn 
er nog perspectieven voor onze handelskernen. Zo 
mochten we vaststellen dat Limburg, ondanks coro-
na, in de voorbije periode toch veel starters heeft ge-
kend. En veel ondernemers hebben zich ondanks de 
crisis heruitgevonden. Ze maakten van de nood een 
deugd en speelden creatief in op de noden van het 
moment met bijvoorbeeld eigen leveringsdiensten, 
een aangepast aanbod, gepersonaliseerde communi-
catie en VIP service. Inspirerende, positieve signalen 
en een sterk bewijs van veerkracht!

Ondanks de coronacrisis telde Limburg in 2021 meer 
starters (9 032) dan het jaar ervoor (8 556), oftewel 
5,6% meer. Dat blijkt uit cijfers van het bureau Gray-
don en UNIZO, op basis van voorlopige starterscijfers 
t.e.m. 27/12/2021. In vergelijking met het pre-co-
ronajaar 2019 laat het aantal Limburgse starters 
een groei optekenen van +11,4%, komend van 8 110 
nieuwe ondernemingen.

Voor het tweede jaar op rij blijkt uit de cijfers dat co-
rona geen structurele rem zet op ondernemerschap. 
Uiteraard tonen de maandcijfers van 2020 en 2021 
heel wat fluctuaties als effect van de verschillende 
lockdowns en verstrengde maatregelen: zeker in 
maart-april-mei 2020, maar ook voor november-
december 2021. Op jaarbasis blijkt echter dat uitstel 
geen afstel betekent voor de kandidaat-starters, met 
een zelfde constant groeipercentage van +5,5% in de 

beide voorbije jaren in Limburg. 

In de rest van Vlaanderen zagen we in 2020 in verge-
lijking met Limburg een sterker corona-effect op het 
aantal starters (lichte toename van +1,1%), gevolgd 
door een snellere inhaalbeweging in 2021 (+8,8%). 
Vergeleken met het pre-coronajaar 2019 kent Lim-
burg een groei van +11,4% in het aantal starters, te-
genover +10,0% in heel Vlaanderen.
Iets meer ingezoomd op de vergelijking tussen 2019 
en 2021, blijkt wel dat de groei van het aantal Lim-
burgse starters zich vooral manifesteerde in de eerste 
jaarhelft, met een uitloper in de zomermaanden. 

Ook lokale overheden kunnen een belangrijke stimu-
lerende rol spelen. Als steden en gemeenten accu-
raat en betrokken handelen en de moed hebben om 
zichzelf te herdenken. Als ze durven gaan voor een 
sterke, eigen visie. Als ze de functie van de kern weer 
breder zien dan die van een winkelcentrum. Als de in-
dividuele handelaar zich ontwikkelt tot een onderne-
mer die gelooft in zijn eigen troeven en creatief inzet 
op de meerwaarde die hij kan bieden in deze onze-
kere tijden. Die meerwaarde ligt in de eerste plaats 
in het persoonlijke, het contact van mens tot mens 
dat onvervangbaar is. In de sociale rol die in tijden 
van toenemende eenzaamheid steeds belangrijker 
wordt. Mensen hebben nood aan warmte, verbinding 
en vertrouwen. 

Het gaat dus om mensen. Waarom is het gemeente-
lijke DNA dan zo belangrijk? Omdat we, als burger 
en als ondernemer, in tijden van verandering meer 
dan ooit nood hebben aan een sterke, verbindende 
identiteit. Aan herkenning en houvast. Ook op het ni-
veau van de lokale gemeenschap. We hebben nood 
aan wortels, aan draagvlak om in de woelige buiten-
wereld overeind te blijven. Gebaseerd op levende 
waarden die de vruchtbare bodem voor vernieuwing 
vormen. We hebben woorden en beelden nodig die 
herkenbaar zijn voor bewoners en ondernemers die 
zorgen voor onderscheid met andere plekken, maar 
ook voor interne verbinding en creativiteit. Woorden 
en beelden die rust en vertrouwen geven en zowel 
individuele als gemeenschappelijke doelen mogelijk 
maken. Die ook herkenbaar zijn voor en herkenbaar-
heid geven aan de buitenwereld. Want gemeenten 
zijn levende entiteiten met een eigen identiteit die 
haar inwoners en haar ondernemers een bijzondere 
eigenheid geeft. Een sterke visie, verankerd in het 
DNA van een stad/gemeente, kan immers rust, rich-
ting en energie bieden voor een duurzaam lokaal on-
dernemersklimaat in tijden van verandering. 

Een gedragen en tijdsbestendige visie met toe-
komstperspectief biedt niet alleen houvast voor de 
keuzes en beslissingen van vandaag, maar ook voor 
de veranderingen van de toekomst. Als kader om 
die zelf mee vorm te geven. Want dan pas ben je als 
stad/gemeente future proof.

4. DE ZEVEN STAPPEN METHODIEK

Voor het project Naar de Kern werd door Annemie 
Lemahieu en UNIZO, in overleg met de provincie 
Limburg, een methodiek in zeven stappen ontwik-
keld. Dit gebeurde in samenwerking met de facul-
teit Imagineering van de Breda University of Ap-
plied Sciences. Deze stappen werden de voorbije 
jaren door Lies Daenen en Annemie Lemahieu (Be-
leaf) in de praktijk afgetoetst en worden door hen 
nog steeds verder verfijnd. 
Het opzet van deze methodiek is om steden en ge-
meenten op een heldere en flexibele manier te be-
geleiden in het ontwikkelen van een eigen, duurza-
me visie om die visie dan te vertalen naar concrete 
projecten en een gedragen actieplan. Dit alles in een 
combinatie van participatie, co-creatie, interne en 
externe expertise.

5. HET DNA IS OOK “MAAR” DE BASIS

Het DNA of de identiteit is een belangrijk funda-
ment, of hét fundament om een unieke en duurza-
me kern op te bouwen. Om tot doorbraken te ko-
men is het belangrijk om het DNA als uitgangspunt 
te nemen bij het realiseren van alles wat in de ge-
meente kan worden gerealiseerd. Enkel door reali-
saties komt het DNA tot leven en draagt het bij tot 
duurzame kernversterking. Het werk begint dan pas. 
Binnen het Naar de Kern traject proberen wij een 
paar concrete concepten naar voor te brengen in de 
designfase waar we samenwerken met architecten, 
designers, ruimtelijk planners etc. We adviseren de 
gemeente om dit DNA als uitgangspunt mee te ne-
men in alle plannen, of het nu om ruimtelijke aan-
passingen gaat, citymarketing of toerisme. Meestal 
gaat dit niet vanzelf en is er nood aan mensen die 
de mogelijke impact van het DNA begrijpen en in 
staat zijn om samenwerkingen op te zetten met par-
tijen die vaak tegengestelde belangen hebben.  En-
kel realisaties brengen het DNA tot leven en zorgen 
voor een bedrijvige kern die handelaars, jongeren, 
ondernemers inspireert om het mee te realiseren. 

STAP 1
ONDERZOEKEN

Cijfers en feiten
Digitale enquête
Bepalen kader

STAP 2
PARTICIPEREN

Participatiesessies
Imagineering

STAP 3
VERWERKEN

Met experten
broeden op het DNA

Verwerken input

STAP 4
DNA BEPALEN
Voorstel DNA aan CBS

Validatie DNA & bouwstenen

STAP 5
ONTWERPEN
DNA- bouwstenen

toepassen op design 
van de gemeente

samen met experten

STAP 6
VERANKEREN

Megatrends en evoluties
Hoe impact realiseren met het DNA?

Actieplan & 
Kernkompas

STAP 7
IMPLEMENTEREN

Opnemen in het beleidsplan
Initiatieven stimuleren

& faciliteren
Draagvlak versterken en follow up
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6. CIJFERS EN FEITEN

In wat volgt vergelijken we de gemeente Maas-
mechelen met ‘Bestuurlijk arrondissement 
‘Tongeren’ (Alken, Bilzen, Borgloon, Heers, 
Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Lanaken, Maas-
mechelen, Riemst, Tongeren, Voeren en Wellen), 
“andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer 
goed uitgerust” (*), de provincie Limburg en 
het Vlaams Gewest op basis van de beschikbare 
gegevens via Provincies in Cijfers zoals beschik-
baar in juni 2022.

(*) Een vaak terugkerende vraag van de lokale bestu-
ren is om de eigen gemeente te kunnen vergelijken 
met gelijkaardige gemeenten. In het geval van de 
centrumsteden gebeurt dit wel, maar voor de andere 
steden en gemeenten ligt dit minder voor de hand. Bij 
gebrek aan bruikbare en recente indeling van de ge-
meenten, beslisten de provincies om zelf de actualisatie 
van vroegere studies over de uitrustingsgraad van ge-
meenten op te nemen. Dit resulteerde in het onderzoek 
‘Uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten 2018 
– Een typologie’ en geeft het uitrustingsniveau van de 
gemeenten in de 5 Vlaamse provincies weer. Ze werd 
uitgevoerd door het Steunpunt Data & Analyse van 
de Provincie Vlaams-Brabant, met ondersteuning van 
prof. em. Etienne Van Hecke van de KULeuven, omwille 
van zijn ervaring met deze materie, en in nauwe sa-
menwerking met de steunpunten D&A van de andere 
provincies. Deze studie meet de uitrustingsgraad van 
de Vlaamse gemeenten op acht gebieden: onderwijs, 
zorg, publieke en zakelijke dienstverlening, persoon-
lijke dienstverlening, horeca, detailhandel, cultuur en 
recreatie en sport. Op basis daarvan werd een typologie 
van de Vlaamse gemeenten opgesteld, die de gemeen-
ten onderverdeelt in zeven categorieën.

Maasmechelen wordt ingedeeld in de categorie 
“andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed 
uitgerust”, samen met Aalter, Beringen, Bilzen, Bor-
nem, De Haan, De Panne, Hamme, Heist-op-den-
Berg, Heusden-Zolder, Hoogstraten, Houthalen-Hel-
chteren, Izegem, Koksijde, Lanaken, Maldegem, 
Middelkerke, Ninove, Oudsbergen, Pelt, Puurs-Sint-
Amands, Ronse, Tessenderlo, Westerlo, Wetteren, 
Willebroek en Zottegem. 

Bevolking
Maasmechelen telt in 2021 39.179 inwoners.  
In onderstaande grafiek wordt de bevolkingsevolu-
tie sedert 2011 weergegeven.

De bevolkingsdichtheid ligt hoger in Maasme-
chelen (510 inwoners per km²) in vergelijking met 
“andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed 
uitgerust” (429 inwoners per km²) en de provincie 
Limburg (364 inwoners per km²).

Het aandeel jongeren (20,0%) ligt in Maasmeche-
len hoger in vergelijking met het arrondissement 
Tongeren (18,2%), “andere gemeenten; buiten 
stadsgewest; zeer goed uitgerust” (18,6%) en de 
provincie Limburg (18,4%).

Het aandeel ouderen (19,0%) ligt in Maasmechelen 
een stuk lager in vergelijking met de waarden voor 
het arron-dissement Tongeren (21,5%), “andere ge-
meenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” 
(22,0%) en de provincie Limburg (21,0%).

De totale aangroei van de bevolking (per 1.000 
inwoners – cijfers 2020) ligt in Maasmechelen met 
6,1% een stuk boven de score van arrondissement 
Tongeren (2,7%), “andere gemeenten; buiten stads-
gewest; zeer goed uitgerust” (4,8%) en provincie 
Limburg (2,9%).

De gemiddelde huishoudensgrootte ligt met 2,46 
in Maasmechelen hoger dan “andere gemeenten; 
buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (2,31), 
de provincie Limburg (2,35) en het Vlaams Gewest 
(2,30).

Het aantal alleenwonenden ten opzichte van de 
private huishoudens bedraagt 11,4% in Maasme-
chelen en ligt hiermee lager dan de waarde voor 
het arrondissement Tongeren (12,3%), “andere 
gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitge-
rust” (13,1%), de provincie Limburg (12,3%) en het 
Vlaams Gewest (13,8%).

Het aantal inwoners met een niet-Belgische her-
komst (t.o.v. totaal aantal inwoners – cijfers 2021) 
ligt in Maasmechelen met 58,6% beduidend hoger 
dan in de provincie Limburg (29,0%).

Nog opvallender is het aandeel jongeren (0-24 jaar) 
met een niet-Belgische herkomst (t.o.v. het totaal 
aantal jongeren (0-24 jaar) – cijfers 2021). Maar 
liefst 71,4% van de jongeren (0-24 jaar) heeft een 
niet-Belgische herkomst t.o.v. 41,7% voor de provin-
cie Limburg.

Economie
De jobratio (het aantal arbeidsplaatsen per 100 in-
woners op beroepsactieve leeftijd) bedroeg in 2019 
voor Maasmechelen 49,0%, een lagere score dan de 
overige benchmarks.

De ondernemersgraad (de verhouding van het aan-
tal zelfstandigen en helpers in hoofdberoep, bijbe-
roep en actief na pensioen van 15 à 64 jaar op de 
bevolking van 15 tot 64 jaar) bedraagt voor Maas-
mechelen 7,8% in 2021 en scoort hiermee minder 
dan de overige benchmarks.

De oprichtingsratio (% van het aantal opgerichte 
ondernemingen op het aantal BTW-plichtige on-
dernemingen) te Maasmechelen bedraagt in 2020 
13,2% en scoort hiermee iets hoger dan de andere 
benchmarks.

De uittredingsratio (% van aantal stopzettingen 
op het aantal BTW-plichtige ondernemingen) van 
Maasmechelen (6,9% ) ligt in 2020 op niveau van de 
andere benchmarks.

De nettogroeiratio (% van het aantal opgerichte on-
dernemingen min het aantal stopgezette onderne-
mingen op het aantal BTW-plichtige ondernemin-
gen) te Maasmechelen bedraagt 6,3% in 2020. Deze 
waarde ligt een stuk hoger dan deze opgemeten in 
het arrondissement Tongeren (4,6% ), “andere ge-
meenten; buiten stadsgewest;zeer goed uitgerust” 
(4,6% ), de provincie (5,1%) en het Vlaams Gewest 
(4,6%).

De turbulentieratio (% van de som van het aantal 
opgerichte en het aantal stopgezette ondernemin-
gen op het aantal BTW-plichtige ondernemingen) 
bedroeg voor Maasmechelen in 2020 20,1% en ligt 
hiermee hoger in
vergelijking met de andere benchmarks.

De faillissementsratio (% faillissementen (in de loop 
van het referentiejaar) op het aantal btw-plichtige 
ondernemingen (aan het eind van dit jaar)) bedroeg 
in 2020 1,0% voor de gemeente Maasmechelen. Dit 
cijfer ligt hoger dan bij de overige benchmarks.

Detailhandel:
Impact van de coronacrisis:
De informatie uit de Locatusdatabank, die de basis 
vormt voor de beschikbare cijfers via www.provin-
ciesincijfers.be en deze “feiten en cijfers”, wordt 
telkens op 1 april van het lopend kalenderjaar opge-
haald.  Voor Maasmechelen werd de inventarisatie 
uitgevoerd in april-mei 2021.
De coronacrisis heeft steden en gemeenten ook 
scherp doen beseffen hoe belangrijk detailhandel 
wel is voor de leefbaarheid van hun kernen.  
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Getuige hiervan de vele initiatieven die, ook in 
Maasmechelen, in 2020 en 2021 werden opgezet 
om de lokale handel te ondersteunen.

De informatie uit de Locatusdatabank, die de basis 
vormt voor de beschikbare cijfers via “http://www.pro-
vinciesincijfers.be”www.provinciesincijfers.be. Locatus 
doet jaarlijks een rondgang door alle Vlaamse gemeen-
ten om hun bestand bij te werken. Op die manier bevat 
de Locatusdatabank steeds de meest actuele data over 
het detailhandelsaanbod.  Met het cijfer van een jaar-
tal bedoelen we steeds “de cijfers van de meest recente 
inventarisatie die volledig afgerond was vóór 1 april 
van dat jaartal”.
Ook 2021 stond nog steeds in het teken van de co-
ronapandemie die de wereldwijde economie door el-
kaar heeft geschud. Enkele van de meest getroffen sec-
toren zijn zonder twijfel de horeca en detailhandel. Een 
groot deel van deze handelszaken, die bijdragen tot de 
beleving en levendigheid van onze kernen, bleven in 
2020 en 2021 geruime tijd gesloten of werkten met 
beperkte capaciteit. De ware effecten op onze economie 
zullen pas echt zichtbaar worden nu alle beperkingen 
verdwenen zijn  en de beschermende en ondersteunen-
de maatregelen stopgezet zijn.

Wanneer we de samenstelling van het handelsaan-
bod in Maasmechelen bekijken naar aantal panden 
en winkelvloeroppervlakte in 2022 krijgen we 
volgend overzicht.  We vergelijken hierbij Maasme-
chelen ten opzichte van “andere gemeenten; buiten 
stadsgewest; zeer goed uitgerust”.

In 2022 zijn er volgens Provincies in Cijfers 894 
handelspanden in Maasmechelen.
Procentueel is er een groter aanbod winkels ten op-
zichte van “andere gemeenten; buiten stadsgewest; 
zeer goed uitgerust”.

Wanneer we specifiek het aantal winkels naar hoofd-
branche bekijken, krijgen we volgend overzicht:

Procentueel is er een groter aanbod “kleding en 
mode” (36,0%) en een kleiner aanbod levensmidde-
len (22,0%) in vergelijking met “andere gemeenten; 
buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust”.

Horeca beïnvloedt in grote mate de sfeer en het 
straatbeeld in een gemeente en is zodoende mee 
bepalend voor het economisch weefsel van een 
stad/gemeente.  
In 2022 zijn er in Maasmechelen 172 horeca-han-
delspanden.  Dit is wel een daling als we kijken naar 
de cijfers uit 2012 (189 horeca-handelspanden) en 
2017 (180 horeca-handelspanden).

Procentueel kunnen we de 172 horeca-handelspan-
den in Maasmechelen in 2022 als volgt verdelen: 
62,8% eetgelegenheden
22,1% drankgelegenheden
8,1% koffie en dessert
3,5% afhaalmaaltijden
1,7% verblijf (hotel, hotel-restaurant)
We bekijken ook de winkelvloeroppervlakte naar 
hoofdbranche te Maasmechelen.  Voor het aanbod 
horeca, cultuur, transport en brandstoffen, ontspan-
ning en diensten zijn geen cijfers beschikbaar.

In 2022 bedraagt de totale winkelvloeroppervlakte 
in Maasmechelen 100.103 m².  De winkelvloerop-
pervlakte voor “kleding en mode” springt meteen in 
het oog.  Deze bedraagt 25,4% van de totale winkel-
vloeroppervlakte t.o.v. 18,7% voor “andere gemeen-
ten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust”.

Eveneens opvallend is het lagere aandeel levensmid-
delen (19,1%) ten opzichte van “andere gemeenten; 
buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (25,8%).

Het is ook interessant te kijken naar de evolutie van 
ketens ten opzichte van zelfstandige handelszaken 
te Maasmechelen. De verhouding tussen winkelke-
tens en zelfstandige handelszaken geeft de mate 
van uniek en onderscheidend aanbod aan in de ge-

meente.  Voor heel Vlaanderen vergroot het aandeel 
van ketens in de aanbodmix.  Dit verklaart deels de 
stijging van zowel winkelvloeroppervlakte als peri-
feer aanbod (buiten de kern). 
Ketens genieten het voordeel van herkenbaarheid, 
gebaseerd op marketinginspanningen op grote 
schaal.  Maar een sterke aanwezigheid van ketens 
betekent ook dat winkelgebieden, vanuit het oog-
punt van de consument, nagenoeg inwisselbaar zijn 
met elkaar.
Qua ketens merken we in Maasmechelen een sterke 
stijging van 37,2% in 2012 naar 39,3% in 2015 tot 
45,3% in 2022.  
Dit aandeel ligt een stuk hoger in vergelijking met 
“andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed 
uitgerust”.

Leegstand:
Leegstand is een fenomeen dat in Vlaanderen voor-
namelijk opduikt in de centrale winkelkernen ten 
gevolge van wijzigende trends en evoluties in het 
detailhandelslandschap.  Het totale aanbod winkel-
vastgoed is de laatste decennia fors uitgebreid en 
nieuwe ontwikkelingen gebeurden steeds vaker 
buiten de stads- en dorpskernen.  De consument, 
die verspreid in de verkavelingen woont, nam vaker 
de auto en kon door deze toegenomen mobiliteit 
kiezen uit meer winkelgebieden.
E-commerce is een recenter fenomeen dat een ein-
deloos aanbod aan producten tot bij de consument 
thuis brengt.  Keuze en comfort spelen hierbij een 
belangrijker rol dan enkel de prijs. 

Panden die langdurig (één tot drie jaar) of structu-
reel (meer dan drie jaar) leeg staan vragen om ge-
richte maatregelen.  Naargelang de ligging zijn aan-
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gepaste ingrepen mogelijk. Kortlopende leegstand 
(minder dan één jaar) -ook wel frictieleegstand ge-
noemd- is vaak een tijdelijk fenomeen, bijvoorbeeld 
bij verbouwingswerken.  Frictieleegstand is vrij nor-
maal bij een sterk evoluerende markt.

Bekijken we de leegstand in Maasmechelen, dan 
staan er in 2022 130 handelspanden (incl. verbouw) 
leeg of 14,6% van het totaal aantal handelspanden. 
Dit aandeel ligt nog steeds een stuk hoger dan “ande-
re gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitge-
rust” (10,8%). Toch is er een kentering merkbaar ten 
opzichte van 2021. Vooral het aantal handelspanden 
met aanvangs- en frictieleegstand daalde sterk ten 
opzichte van 2021 (-19 panden). De langdurige leeg-
stand is licht gedaald van 44 panden in 2021 naar 41 
in 2022. De structurele leegstand is in 2022 gedaald 
in vergelijking met 2021, van 56 naar 48 panden.  
Een (verdere) herbestemming van deze panden kan 
een oplossing zijn om de structurele leegstand ver-
der te laten dalen.

De leegstaande handelspanden (incl. verbouw) te 
Maasmechelen zijn in in 2022 in totaal goed voor 
26.865 m² niet benutte winkelvloeroppervlakte of 
21,2% van het totale aanbod.  Hiermee doet Maas-
mechelen het een stuk minder goed dan “andere ge-
meenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” 
(14,8%). Toch zien we een kentering ten opzichte van 
2021, met een daling van 1.250 m² leegstaande win-
kelvloeroppervlakte.
Het is duidelijk dat leegstand in handelskernen een 
negatief effect heeft op de leefbaarheid van die ker-
nen. De verloedering door leegstand en minder kwa-
liteitsvolle winkels neemt toe en de motivatie om een 
handelszaak te starten neemt bijgevolg af, wat op 
zijn beurt de leegstand nog meer in de hand werkt.

Mogelijke acties om de leegstand tegen te gaan zijn o.a.:
• de vestigingssubsidie: financiële steun om de commerciële 
invulling van leegstaande panden te stimuleren. Hierbij dienen 
belangrijke overwegingen gemaakt te worden, met betrekking tot 
de afbakening van gebieden en straten die in aanmerking komen 
voor de subsidie, de selectie van commerciële activiteiten die men 
wenst aan te trekken of uit te sluiten en de werkzaamheden die 
in aanmerking komen voor toelage (sloop- en verfraaiingswerken, 
voorzien van nutsleidingen, voorbereidende kosten zoals markt-
onderzoek en startersadvies).
• de gevelrenovatiepremie: gemeenten kunnen met een toelage 
handelaars aanzetten tot renoveren of verfraaien van de voorge-
vel van handelspanden. Net zoals bij de vestigingssubsidie is een 
weloverwogen gebiedsafbakening aan de orde en moet er een se-
lectie gemaakt worden van subsidieerbare werken.
• wonen boven winkels: een veel voorkomend probleem is de 
leegstand van ruimten boven winkels. Een gemeente kan een sub-
sidiereglement voor bovenwinkelwonen uitschrijven: voor verbou-
wingswerken die de ruimten boven winkels toegankelijk maken 
door het voorzien van een aparte toegang, of voor de inrichting 
van één of meerdere volwaardige nieuwe woongelegenheden op 
de bovenverdiepingen of het herstel van de woonfunctie (het aan-
brengen van nutsvoorzieningen, het vernieuwen van buitenramen 
of dakconstructie,…).
• het handelspandenfonds: combineert een aantal van de hier-
boven vermelde steunmaatregelen: zo kunnen subsidies voor het 
heropbouwen of renoveren van handelspanden, inrichten van 
handelszaken, verplaatsen van handelszaken en gevelrenovatie in 
één reglement gecombineerd worden.
• de starterstoelage: deze premies kunnen uitbetaald worden aan 
startende ondernemers of aan handelszaken die zich nieuw vesti-
gen op het grondgebied van de gemeente: een terugbetaling van 
inschrijvingsrechten aan het ondernemersloket, een percentage 
van het aangegane investeringsbedrag, een eenmalige startpre-
mie aan een vast bedrag, een huursubsidie, een tussenkomst in de 
kosten voor professioneel advies en begeleiding, …
• de Immodatabank: een gemeente kan ook faciliterend optreden 
in de strijd tegen leegstand. Via een eigen immodatabank is er 
altijd een up-to-date overzicht van te huur en te koop aangeboden 
handels- of bedrijfspanden en kantoren.
• financiële tegemoetkoming aan de eigenaars en/of huurders als 
gevolg van de verbouwing/ingebruikname van een beschikbaar 
handelspand, via een (tijdelijke) vermindering van de onroerende 
voorheffing voor eigenaars of de oprichting van een huurwaar-
borgfonds voor huurders. Hiermee kan tegemoetgekomen worden 
aan de investeringen die eigenaars en/of huurders doen aan een 
leegstaand pand om dit pand effectief terug commercieel te be-
nutten.
• verantwoord versoepelen van stedenbouwkundige voorschrif-
ten een stap in de goede richting. Nu ketsen de plannen van on-
dernemers vaak af op het feit dat de beschikbare oppervlakte per 
pand te klein is. Het samenvoegen van verschillende panden kan 
hier een oplossing voor zijn. Maar vaak botst men hiervoor op ste-
denbouwkundige regels.
• het handelspandenfonds is een subsidie die de stad of gemeen-
te uitkeert aan ondernemers die een nieuwe handelszaak starten 
in het handelscentrum. De subsidie wordt berekend op basis van 
de kosten die de handelaar doet voor alle inrichtingswerken. Er 
zijn wel belangrijke voorwaarden:
 o dit handelspandenfonds mag alleen van toepassing zijn op
  een afgebakend winkelgebied. Op die manier trek je 
  handelszaken aan naar een welbepaald gebied;
 o de subsidie moet substantieel zijn. De subsidie moet 
  handelaars overtuigen om de stap te zetten en mag niet 

Winkelgebieden:
Handelspanden - met een minimum van vijf ver-
kooppunten - kunnen worden geclusterd tot een 
“winkelgebied”. Het is de buitendienst van Locatus 
die de begrenzing van de winkelgebieden vastlegt. 
Onderlinge samenhang van de handelspanden 
vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Elk 
winkelgebied krijgt van Locatus een naam en een 
functie (winkelgebiedstype en -hoofdtype).  *
Het centraal winkelgebied is het belangrijkste win-
kelgebied van een stad of gemeente, meestal in de 
kern ervan gelegen, en door Locatus bepaald. Elke 
deelgemeente heeft maximaal één centraal winkel-
gebied. Een ondersteunend winkelgebied is onder-
geschikt aan het centraal winkelgebied en dient op 
verschillende vlakken ter ondersteuning hiervan. 
Voorbeelden zijn aanloopstraten naar het centrale 
winkelgebied.
* (Bron: rapport detailhandel via http://provincies.incijfers.be)

We merken op dat sedert 2017 zowel het aantal 
handelspanden als de winkelvloeroppervlakte in het 
centraal gebied, ondersteunend gebied verder en 
verspreide bewinkeling daalt.

Daartegenover noteren we sinds 2017 wel een stij-
ging van zowel het aantal panden als winkelvloerop-
pervlakte in “overig gebied”.
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Werken in Maasmechelen
De socio-economische positie van Maasmechelen in 
2019 toont ons:
• Een hoger aandeel werkzoekenden
• Een lager aandeel (brug)gepensioneerden
• Een hoger aandeel rechtgevende kinderen 
 voor kinderbijslag
• Een lager aandeel loontrekkenden
• Een lager aandeel zelfstandigen
• Een hoger aandeel ‘geen link met de Belgische 
 sociale zekerheid’

Deze verdeling van de verschillende profielen is 
sinds 2010 quasi onveranderd gebleven te Maas-
mechelen. 
Toch enkele opvallende vaststellingen:
• Het aandeel werkzoekenden is gedaald 
 van 4,9% naar 2,5%
• Het aandeel (brug)gepensioneerden is gestegen  
 van 16,2% naar 18,6%
• Het aandeel ‘geen link met de Belgische sociale 
 zekerheid’ is gedaald van 18,0% naar 14,9%.

In 2019 is 21,9% van de bebouwde oppervlakte in 
Maasmechelen bestemd voor bedrijvigheid. Dit ligt 
een stuk hoger dan het gemiddelde in arrondisse-
ment Tongeren (13,9%), “andere gemeenten; bui-
ten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (17,1%), de 
provincie Limburg (17,3%) en het Vlaams Gewest 
(15,8%).

Het aantal ondernemingen (BTW-plichtigen) is tus-
sen 2010 en 2020 gestegen van 1.987 naar 2.568.

Wonen in Maasmechelen
Maasmechelen telt in 2020:
• 69,5% eengezinswoningen
• 25,3% appartementen
• 2,0 % woningen in handelshuizen
• 3,2% woningen in ‘andere gebouwen’

Het aantal huurders te Maasmechelen bedraagt in 
2020 32,5% wat hoger ligt dan het aantal huurders 
in het arrondissement Tongeren (26,3%), de provin-
cie Limburg (26,3%), “andere gemeenten; buiten 
stadsgewest; zeer goed uitgerust” (28,1%) en het 
Vlaams Gewest (31,1%).

Het aandeel sociale huurwoningen in Maasmeche-
len (t.o.v. particuliere huishoudens) in 2020 be-
draagt 9,7%.
Dit is een stuk hoger dan in Vlaanderen (6,0%), in de 
provincie Limburg (6,2%), “andere gemeenten; bui-
ten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (6,1%) en in 
het arrondissement Tongeren (5,4%).

Woningprijzen:
• De mediaanprijs voor 2/3 gevelwoningen 
 bedraagt in 2020 zo’n € 186.500 wat hoger is dan
  in de regio (arrondissement Tongeren), maar 
 lager dan in provincie Limburg
• De mediaanprijs voor 4-gevelwoningen bedraagt
  in 2020 zo’n € 280.000 wat op het niveau is van 
 het arrondissement Tongeren en hoger dan in 
 provincie Limburg
• De mediaanprijs voor appartementen bedraagt in
 2020 zo’n € 178.000 wat lager is dan in de regio 
 (arrondissement Tongeren) maar lager dan het
  gemiddelde in provincie Limburg

Welvaart
Het gemiddeld inkomen per aangifte van het land 
bedroeg € 33.421 in 2018 (aanslagjaar 2019 – in-
komen van 2018).  Bij het berekenen van de wel-
vaartsindex (W.I.) berekent men de verhouding 
tussen het gemiddeld inkomen per hoofd van de 
bevolking van een bepaalde lokaliteit en deze van 
het rijk.

Maasmechelen (85,8) kent een lagere welvaartsin-
dex in vergelijking met het arrondissement Tonge-
ren (97,3), de provincie Limburg (98,9), Vlaams Ge-
west (105,9) en België (100,0).

Toerisme
De meest recente cijfers hebben betrekking op 
2020. Ook de toeristische aantrekking van Maasme-
chelen ontsnapte in 2020 niet aan de gevolgen van 
de coronacrisis.  Waar Maasmechelen in 2019 nog 
goed was voor
35.337 aankomsten en 91.061 overnachtingen viel 
dit aantal in 2020 terug tot 21 400 aankomsten en 
54.840 overnachtingen.  Maasmechelen beschikt 
echter over de nodige troeven om ook in de toe-
komst een aantrekkelijke plek te zijn voor binnen-
landse en buitenlandse bezoekers.
Met de realisatie van Terhills resort zal het aantal 
overnachtingen enkel maar toenemen. De uitda-
ging zal zijn om deze toeristen ook het centrum van 
Maasmechelen te laten ontdekken.
Om hier verder op in te zetten is het vooral van be-
lang om te weten wat de verblijfsredenen zijn, wel-
ke behoeftes er zijn en in welke mate er een link is 

met het handelsapparaat van Maasmechelen.
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39.179
inwoners 510

inwoners per km2

20,0 %
jongeren

19,0 %
ouderen

71,4 %
jongeren van niet-Belgische 

oorsprong

58,6%
inwoners van niet-Belgische 

oorsprong

894
handelspanden

14,5 %
leegstaandehandelspanden

(incl. verbouwing)

364
winkels

26.865 m²
leegstaande WVO
(incl. verbouwing)

Maasmechelen beschikt over de nodige troeven om 
in de toekomst een aantrekkelijke plek te zijn voor bezoekers.  
Met de realisatie van Terhills Resort zal het aantal 
overnachtingen enkel maar toenemen.  
De uitdaging zal zijn om deze toeristen ook het centrum 
van Maasmechelen te laten ontdekken.
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8. OP ZOEK NAAR HET DNA VAN DE GEMEENTE 
DOOR PARTICIPATIE EN IMAGINEERING. 

Het DNA staat voor de elementen die de eigenheid 
van een gemeente bepalen. Het benoemen van dit 
DNA creëert een verhoogd bewustzijn van het eigen 
karakter, van wat mensen verbindt en van waar de 
lokale dynamiek zit. Het maakt bestaande goede 
praktijken zichtbaar en opent nieuwe mogelijkheden. 
Dit DNA is niets nieuws. Het is eerder het benoemen 
van wat altijd al aanwezig was. Het is wat je de 
‘kernidentiteit’ van een gemeenschap zou kunnen 
noemen. We kunnen een idee krijgen van deze iden-
titeit door onderzoek, maar de enigen die er écht de 
vinger op kunnen leggen zijn de mensen die deel 
uitmaken van de plaatselijke gemeenschap. Zij die er 
wonen, werken, leven. Zij dus die zelf dagelijks parti-
ciperen aan de samenleving. 

Participatie als methodiek gaat over deelnemen aan 
de samenleving door rechtstreekse betrokkenheid 
van burgers bij processen die deel uitmaken van be-
leidsvorming. Het is een wezenlijk onderdeel van het 
project Naar de Kern. De ervaring en getuigenissen 
van mensen zijn dé grondstof om de bouwstenen 
van het DNA van een stad/gemeente te kunnen vast-
leggen. Daarnaast is het draagvlak dat we opbouwen 
door met een diversiteit aan participanten te werken 
ook de basis voor een geslaagde implementatie na-
dien. Hun ideeën zijn de inspiratie voor het uitwerken 

van een actieplan en voor de acties zelf. Die kunnen 
maar slagen als lokale mensen zich ermee verbinden 
of als ze zelf hun eigen voorstellen kunnen uitvoeren. 

Voor het participatieve luik van Naar de Kern com-
bineren we een kwantitatieve met een kwalitatieve 
benadering. De kwantitatieve benadering komt het 
sterkst tot uiting in de digitale enquête. Daarbij no-
digen we de volledige plaatselijke bevolking (en vaak 
ook niet-bewoners met een sterke connectie met de 
locatie) uit om hun mening te geven over een aantal 
vragen en voorstellen.

Ook bij de workshops spelen kwantitatieve factoren 
mee. We beogen voldoende deelnemers om een di-
versiteit aan achtergronden en expertise te verte-
genwoordigen. Maar bij deze sessies ligt de nadruk 
toch op het kwalitatieve aspect. Door met kleinere 
groepen, vaak 15 tot 20 mensen, fysiek of online sa-
men te komen ontstaat de mogelijkheid om dieper te 
bevragen en te graven. Een kwalitatieve benadering 
vraagt persoonlijke interactie. Om te komen tot het 
fundament, wat écht belangrijk is, gaan we op zoek 
naar onderliggende overtuigingen en verbanden. 

Het kwalitatieve participatieluik laat ook toe om de 
verbeelding aan te spreken. We noemen dit imagi-
neering. Deze methodiek, waarbij verbeelding en 
creativiteit ingezet worden als basis van constructie-
ve, toekomstgerichte ontwikkeling, is een belangrijk 

aspect van Naar de Kern. Met een diversiteit aan 
creatieve technieken sporen we deelnemers aan om 
los te komen van de dagdagelijkse realiteit en haar 
beperkingen. Zo ontstaat de ruimte om tot de kern 
te komen van wat mensen écht willen voor hun ge-
meente. De individuele én de gemeenschappelijke 
droom. Van daaruit wordt de stap terug gezet naar 
haalbare, realiseerbare plannen. 

Imagineering is ook de basismethodiek van het ex-
pertenteam, dat met de input uit het participatieve 
proces verder aan de slag gaat. Uiteraard worden 
ook cijfers, feiten, mogelijkheden en beperkingen in 
rekening gebracht, maar de creatieve verbeeldende 
insteek zorgt voor de inspiratie die het proces net die 
stap verder brengt. Voor het toepassen van deze me-
thodiek werken we nauw samen met professor Diane 
Nijs van de Breda University of applied sciences, ex-
perte in dit thema. 

9. OVERZICHT VAN DE INTERACTIEVE SESSIES 

9.1. De  Kick-off – 06/12/2019
Op vrijdag 6 december 2019 vindt de aftrap van Naar 
De Kern Maasmechelen plaats. 
Met elf vertegenwoordigers van de gemeente, onder 
wie de leden van het lokale projectteam en algemeen 
directeur Sabine Bervaes, is de gemeente Maasme-
chelen goed vertegenwoordigd bij deze inhoudelijke 
start van Naar de Kern Maasmechelen.
Het gesprek toont meteen de dynamische, open en 
betrokken sfeer die we in Maasmechelen geduren-
de heel het traject zullen blijven ondervinden. Met 
humor, quotes en anekdotes krijgen we een eerste 
goede indruk van waar Maasmechelen voor staat, 
van haar verleden en van enkele dromen voor de toe-
komst . 

Aanvullend bij de hoger geformuleerde doelstellin-
gen (ontwikkeling van de handelskernen in de Pau-
wengraaf en de Dokter Haubenlaan) noteren we vol-
gende vragen en verwachtingen naar het traject: 
•  geen studie die in de lade belandt, maar een actie-
 gericht traject
•  niet zeuren over wat we niet hebben maar uitspe-
 len wat we wel hebben 

•  Maasmechelen is geen stad maar is wel sterk ver-
 stedelijkt (en blijft zich verder stedelijk ontwikke- 
 len). Wat leren we hieruit? 
•  ambassadeurschap van inwoners is belangrijk 
•  communicatie is belangrijk 
•  niets is eeuwigdurend, al zeker niet het detailhan- 
 delslandschap; hoe gaan we daar het beste mee  
 om? 

Maasmechelen is een gemeente waar eenheid ont-
breekt. Dit is een wezenlijk kenmerk én aandachts-
punt van de gemeente. Dat uit zich in de geografische 
versnippering, het ontbreken van een duidelijke kern, 
de diversiteit van dorpen en bewoners en maakt het
 moeilijk om een duidelijke, verbindende identiteit te 
ervaren in de fusiegemeente. 

Hoewel dit minder speelt bij jongere inwoners is er 
voor het beleid toch een uitdaging om te werken aan 
een groter éénheidsgevoel in de gemeente. Al kan 
net het benadrukken van de diversiteit ook een ele-
ment van verbinding en identiteit vormen.

Ondanks de versnippering valt over de Maasmeche-
laar toch heel wat te zeggen. De verhouding van de 
inwoner tot zijn/haar  gemeente blijkt nogal con-
tradictorisch.  Hij kijkt vaak neer op Maasmechelen 
maar is sterk betrokken bij het gemeenschapsleven. 
Hij heeft de neiging om te ‘stechelen’ (discuteren, be-
kritiseren, opjutten) maar heeft liefde en passie voor 
zijn omgeving. Dit wordt ook wel gevat als een ‘zui-
derse mentaliteit’.
Waar voor veel buitenstaanders het verstedelijkte ka-
rakter, de natuurlijke rijkdom en de grote shopping-
centra erg opvallen zien we bij de Maasmechelaar 
zelf eerder een behoudende, ‘dorpse’ mentaliteit en 

imagineering is
a design approach
to value creation
making use of
imagination
Diane Nijs

“Maasmechelen heeft geen kern.” 

“Veel troeven van Maasmechelen bevinden
 zich in de periferie.” 

“Grote uitdaging om van Maasmechelen 
één grote gemeenschap te maken.”

1   In dit rapport nemen we een overzicht op met de hoofdlijnen van de sessies. Voor de volledige verslagen verwijzen
 we naar www.naardekern.be
2 Verder in de tekst zal voor de eenvoud steeds de ‘hij’-vorm gebruikt worden. Daarmee verwijzen we uiteraard naar
  zowel mannelijke als vrouwelijke als andere inwoners.



#naardekern
maasmechelen

NAAR DE KERN
MAASMECHELEN

van
PA

G
IN

A
 2

8

vaak een beperkt bewustzijn van de eigen troeven. 
Veel trends gaan aan de bevolking voorbij. Toch heeft 
de Maasmechelaar ook een creatief en pionierend ka-
rakter. Zo staan ze aan de wieg van sociale innovaties 
zoals speelpleinwerking en de begeleiding van kans-
arme gezinnen. En – net als de mijnwerkers vroeger – 
getuigen ze vaak van het ondernemerschap om met 
beperkte middelen dingen gedaan te krijgen. 
We krijgen meteen een genuanceerd perspectief op 
Maasmechelen. Waarbij het centrum op het niveau 
van ruimtelijke ordening, groen, mobiliteit en beeld-
kwaliteit heel wat te wensen over laat, maar waar 
met enkele eenvoudige en gekende ingrepen ook 
heel veel vooruitgang mogelijk is. Tijdens het ver-
loop van het traject worden trouwens al een aantal 
verbeteringswerken opgestart die in lijn liggen met 
de inzichten uit de participatieve sessies. Vooral de 
vernieuwing van de Dokter Haubenlaan getuigt hier-
van. Meteen een bewijs van de daadkracht van de 
gemeente.

In Maasmechelen valt veel te ontdekken. Dat is de 
indruk die na de sessie blijft hangen bij de experten 
van het Naar de Kern team. De diversiteit van dorpen, 
natuurdomeinen en bevolkingsgroepen gecombi-
neerd met het stedelijke gevoel, unieke katalysatoren 
zoals de shoppingcentra, aantrekkelijke horeca, be-
reikbaarheid, beleving, de sporen van het mijnverle-
den, … Maasmechelen kent niet voor niets de tweede 
snelste bevolkingsgroei van Limburg. Maasmechelen 
kan je blijven ontdekken. Het is als een geschenkje 
dat je laag voor laag kan blijven uitpakken. 

9.2. Stakeholdersessie 1 – 04/02/2020
Op dinsdagmorgen 4 februari 2020 komen 16 en-
thousiaste Maasmechelaars in het stadhuis samen 
om na te denken over de toekomst van Maasmeche-
len. We verzamelen heel wat informatie die bijdraagt 
aan de DNA-foto van Maasmechelen en dit vanuit 
veel verschillende achtergronden: onderwijs, media, 
zorgsector, cultuur, erfgoed, armoedebestrijding, 
senioren, sport & recreatie, handelaars, jeugdbewe-
ging, kunst en industrie. 

Eerst gaan we op zoek naar de favoriete plekjes van 
de deelnemers in hun gemeente. Daarbij blijken - 
naast de natuurlijke rijkdom van het Nationaal Park 
Hoge Kempen, de Mechelse Heide, de Maas, de 
Maasdorpen en de Tuinwijk - ook de Pauwengraaf en 
de Dokter Haubenlaan een plek te hebben in het hart 
van de Maasmechelaar. 

In een gesprek over wat Maasmechelen typeert komt 
het belang van “de mijn” sterk naar voor. Dankzij het 
mijnverleden heeft de gemeente veel erfgoed en een 
grote culturele diversiteit, maar is ook kansarmoede 
een belangrijk aandachtspunt.

De Maasmechelaar is een actieve burger die ook op 
gevorderde leeftijd sportief is, deelneemt aan het 
verenigingsleven én blijft ondernemen. Gezellig eten 
en winkelen hoort bij dit plaatje. De gemeente heeft 
opvallend veel troeven die zij door de goede bereik-
baarheid ook kan delen met de buitenwereld. 

‘Kleurrijk’ is dan ook een adjectief dat goed bij Maas-
mechelen past. 
Vervolgens brengen we met de groep deelnemers 
een lijst kenmerken van hun gemeente in kaart. (Zo 
goed als) iedereen ( 15 op 16 aanwezigen) schaart 
zich achter volgend plaatje:
• de diversiteit van de bevolking, van dorpen, …
• de zeer aanwezige natuur, het groen
• de Maas die langs veel dorpen loopt, die scheidt en 
 verbindt
• de ambiance, de warme sfeer, de openheid van de
 bevolking, de bourgondigsche levensstijl
• een aantal grote contrasten, bv tussen industrie 
 (zwart) en natuur (groen); tussen het stedelijke en
  het dorpse, rijkdom en armoede, mooi en lelijk, …
• een indrukwekkend verleden, dat voor al aan de 
 mijn gelinkt is: de migratiegolf, een ongeziene groei
  in 100 jaar, de scholen, de Tuinwijk, …
• de mijn en haar mogelijkheden naar de toekomst
• de wandel- en fietsmogelijkheden
• ‘The Village’ als aantrekker van bezoekers, 

 aanbieder van werk, maar niet als element van 
 sociale cohesie.

Iets minder eenduidig maar wel door een meerder-
heid gedragen:

• er is veel jeugd met potentieel
• Maasmechelen heeft veel potentieel
• goede bereikbaarheid met de auto
• Maasmechelen als ‘underdog’

In dit beeld geven de rode bollen aan welke genoem-
de kenmerken de aanwezigen als het meest uniek 
ervaarden.

“Maasmechelen is niet zo mooi 
in de aanblik van de stedelijkheid 

maar is wel prachtig 
in de Maasdorpen.” 

“Maasmechelen kan op relatief 
eenvoudige manier een echte bakermat 

worden van groen, ontharding, 
duurzaamheid, etc.” 
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9.3. Focusgroep handelaars en pandeigenaars - 
11/03/2020
Op 11 maart 2020 buigt een fijne groep van 15 han-
delaars en pandeigenaars zich over het DNA van 
Maasmechelen en meer in het bijzonder van de Pau-
wengraaf en de Dokter Haubenlaan.  We komen heel 
wat te weten over de aantrekkingskracht van Maas-
mechelen nu en hoe die nog kan verbeteren. 

Ondanks de leegstand is er duidelijk nog leven in de 
Pauwengraaf en de Dokter Haubenlaan. Maasmeche-
len heeft een interne dynamiek en een aantrekkings-
kracht die ook in beide straten voelbaar is. Ze profite-
ren mee van de vele troeven van de gemeente, zoals 
de natuur, de gezellige horeca met wereldkeuken, 
de goede bereikbaarheid, de omliggende steden en 
zelfs de grotere shoppingcentra. Er is veel te beleven 
in Maasmechelen.  

Er is ook veel ruimte voor verbetering. Enkele ont-
wikkelpunten:
• alles ligt erg verspreid; dit vraagt om verbinding
• centrum niet te vinden voor buitenstaander
• ‘wildgroei’ van zaken; iedereen doet maar wat, 
 overal
• er is weinig voor kinderen
• gebrek aan parking (volgens sommigen)
• verloederde panden in de Pauwengraaf
• meer samenwerking tussen handelaars en 
 gemeente
• Rijksweg als breuklijn
• look & feel van de horecazaken.

Deze voorstellen tot verbetering komen aan bod:
• een klankbord voor jonge ondernemers
• centrummanagement, verbindingsmanager
• kernversterkend beleid, overkoepelende visie 
 op lange termijn
• inzetten op natuur, shopping en toerisme
• bewegwijzering 
• voorbeelden van conceptstraten uit Genk: 
 Vennestraat etc.
• pandendatabank 
• specifiek voor de Dokter Haubenlaan:
- handelszaken dichter bij elkaar brengen, 
 concentratie rond de kerk
- meer mogelijkheid voor terrassen
- verbinding met poort Nationaal Park: meer 
 zaken daar en/of wegwijzers naar bestaande zaken
- heraanleg van de weg: smaller, gezelliger, veiliger

9.4. Focusgroep jeugd – 31/07/2020
Na een lange pauze vanwege de coronasituatie nemen 
we de draad weer op met online workshops. De eer-
ste richt zich tot jongeren van 19 tot 27 jaar. 14 jonge 
Maasmechelaars, waaronder heel wat creatief talent, 
nemen met veel passie voor hun gemeente deel.
De jongeren bevestigen dat er in Maasmechelen heel 
wat moois te zien en te beleven is.  Daarbij zijn de 
troeven van de natuur weer opvallend aanwezig. 
Maar ook cultuur en de mijn passeren de revue.

De verbeeldingsoefening waarmee de groep aan de 
slag gaat brengt een opvallend gedeelde toekomst-
droom voor het centrum van Maasmechelen naar 
boven. De jongeren zien een groenere, verkeersvrije 
Pauwengraaf, die opnieuw de ‘place to be’ is die ze 
vroeger was en waarbij de leegstaande gebouwen op 
een gevarieerde manier worden ingevuld. Met meer 
zelfstandige, authentieke winkels, pop up kunstplek-
ken en een geregeld terugkerend streetfood-festival 
waarin de multiculturele keuken centraal staat en let-
terlijk naar buiten komt. 

Als het over de Dokter Haubenlaan gaat komt vooral 
jeugdhuis ’t Alibi naar voor. De jongeren zien het po-
tentieel van de plek als een hub voor creatievelingen, 
met ook een opnamestudio. 

Verder droomt de jeugd van betere verbindingen met 
de natuur door wandelingen en wegwijzers vanuit 
het centrum, ook op maat van kinderen en jongeren. 
En door de Rijksweg, als verbinding tussen de Pau-
wengraaf en de Dokter Haubenlaan, om te vormen 
tot een gezellige laan met bomen en minder rijstro-
ken waar ook wat te beleven valt.

Het idee van een mijnmuseum onderstreept het be-
lang dat deze jongeren hechten aan hun verleden. 

Zij vinden het alvast de moeite om bezoekers uit te no-
digen om een hele dag te beleven in Maasmechelen.
Als we het over de bouwstenen voor het DNA van 
Maasmechelen hebben zijn natuur, diversiteit en ‘stad 
met een hoek af’ voor de jongeren de belangrijkste. 
Ook de Maas, de Tuinwijk en de mijn kunnen op bijval 
rekenen. De jongeren vinden zich minder of niet in het 
robuust/ruwe karakter, de underdog, het Amerikaan-
se ‘Route ‘66’ gevoel, de slogan ‘City of villages’ en de 
5W’s (winkelen, wonen, werken, wandelen, water).

Tenslotte een interessante vaststelling: de jeugd 
identificeert zich eerder met Maasmechelen dan met 
de deelgemeenten. Het is hun thuis.

Maasmechelen 

is onze thuis !
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9.5. Focusgroep lokaal bestuur 24/08/2020  

De volgende bijeenkomst, met de leden van het lokaal 
bestuur, gaat opnieuw online door. 

Weer blijkt dat Maasmechelen een gemeente met veel 
troeven en een groot potentieel is. Alles is er om goed 
te leven, met een diversiteit aan culturen, aanbod en 
natuur. Die natuur, met twee toegangspoorten naar het 
Nationaal Park Hoge Kempen, is het grootste visite-
kaartje van Maasmechelen.

We overlopen in deze sessie het parcours tot op dit 
moment en peilen naar de reacties van de aanwezigen. 
Het beeld dat in de eerdere sessies werd opgebouwd 
klopt ook voor hen. We horen dat er concrete plannen 
zijn voor een meer wandel- en fietsvriendelijke Dokter 
Haubenlaan waarbij rekening gehouden wordt met het 
natuurlijke DNA van de gemeente. Ook voor de Rijks-
weg liggen plannen klaar om hier meer een verbinden-
de zone van te maken. Verder wordt de input van dit 
traject ook meegenomen in een gelijktijdig lopende oe-
fening rond branding, zodat ook het nieuwe branding-
verhaal kan vertrekken vanuit de uniciteit van de ge-
meente en zo de beleidsdoelstellingen kan overstijgen.

De projectploeg stelt op basis van de voorlopige be-
vindingen al een mogelijk DNA-dragend concept voor: 
Recht uit / Rechtuit Maasmechelen. Dit wordt wel her-
kend, maar vertaalt onvoldoende het brede potentieel 
naar de bezoeker. Maasmechelen is een wereld op zich, 
met veel aspecten.

Kijkend naar de DNA-bepalende bouwstenen van 
Maasmechelen zien we een grote eensgezindheid. Wat 

de gemeente uniek maakt is voor het lokaal bestuur de 
combinatie:
• natuur: divers en ongerept; natuur en water
• diversiteit in al zijn facetten
• ‘gemeente met een hoek af’, waar iedereen 
 zichzelf kan zijn
• de mijn: het verleden, het erfgoed, …
• de verbinding tussen al deze elementen.

Hiermee gaat het projectteam verder aan de slag, met 
focus op de Pauwengraaf en de Dokter Haubenlaan.

9.6. Stakeholderssessie 2  – 29/09/2020

De laatste stakeholderssessie kan, met in acht neming 
van de coronamaatregelen, weer ter plaatse doorgaan 
in het gemeentehuis. 13 deelnemers met een groot 
hart en een droom voor hun gemeente werken samen 
aan het verfijnen van het DNA en genereren een waaier 
aan ideeën voor de straten waar het in dit traject om 
gaat. 

We vertrekken van de hoger genoemde bouwstenen en 
de zin:
‘Maasmechelen is een smeltkroes van karakters die hier 
de ruimte krijgen om voluit zichzelf te zijn’.
Voor de deelnemers is dit herkenbaar, maar niet speci-
fiek en uniek genoeg. Het doet Maasmechelen tekort. 

Vervolgens bespreken we een zin die uit de sessie met 
jongeren ontstaan is en het verhaal van Maasmechelen 
probeert te vatten: 
Maasmechelen is een fusiegemeente van vroegere 
boerendorpen die door de economische impuls van 
de mijn tot een diverse, multiculturele samenleving is 
uitgegroeid. Door dat mijnverleden heeft iedereen, ook 
nu nog, zijn eigen achtergrond én zijn eigen beleving 
van Maasmechelen. Het gemeenschappelijke verleden 
creëert een samenhorigheidsgevoel, een sociaal leven 
zonder onderscheid in rang of stand. Iedereen heeft 
zijn eigen verhaal, iedereen heeft op zijn manier iets 
van zijn leven gemaakt en is daar best trots op. Samen 
met de mooie en diverse natuur – onder meer gegroeid 
op restanten van het mijnverleden – maakt dit van 
Maasmechelen een aparte, fijne plek om te wonen, te 
leven en te blijven ontdekken. 

Om hier echt het verhaal van Maasmechelen van te 
maken ontbreken nog ingrediënten: het eigenzinnige, 
het ‘handmade’ karakter van de natuur, ontstaan op de 
resten van het mijnverleden, de Maas, … Dit is moge-
lijk werk voor later. We gaan nu concreet aan de slag 
met het genereren van ideeën voor de twee straten. Dit 

doen we door elk van de bouwstenen te benutten als 
een perspectief om naar de straat te kijken en dit ver-
volgens in woorden en beelden te benoemen. Er volgt 
een rijke oogst aan ideeën.

“Maasmechelen, 
dat zijn de 5 W’s: 
winkelen, wonen, 

werken, 
wandelen, 

water.”

“Maasmechelen
 is een ecologische 

sandwich. 
Een verstedelijkte kern 

tussen twee groene 
longen.”



Natuur
Kort bij de Maas - verbinding maken

Goot met water (Maaswaarts)
Meer groen, goed onderhouden rustplaatsen

voor lokale bevolking en voetgangers
Kanaal, Oud-Kerkhof

Link naar speeltuin/park
Link tussen Nationaal park en de Maas

Waar is de laan? 
Viewpoint naar ‘t landschap door de brug aan ‘t kanaal

 te verbreden tot betekenisvolle plek met uitzicht
Meer bomen en struiken

Eenrichtingsverkeer om ruimte en rust te creëren
Verkeer kan perfect door de parallelle straten:

meer groen, meer rust, minder laan
Visuele link tussen de speeltuin en 

de Dokter Haubenlaan

Natuur
Pauwen

Seizoensinkleding (zoals grote kerstboom met kerst)
Bomen, struiken en bloemen

Gedeeltelijk autovrij
Enkel eenrichtingsverkeer

Parking beperken tot en verplaatsen naar Europaplein
Mooi plein van maken met groen

Parking anders invullen, vrije ruimte invullen met groen
Inrichten rustplek tussen aanbod winkels en horeca
Overdekken van de straat met een mega druivelaar

eigen wijn

De mijn
Uitgaansstraat mijnwerkers

Vervallen straat
Toekomst diversiteit in het uitgangsleven,

in culturen, in horeca
Samenkomst, ontmoetingsplek

Link met de cité
Winkeltjes om de mijnwerkers te bedienen

en te voorzien, fijne cafés, ...
Kunst aan de mijn: open en toegankelijk voor iedereen

De Pauwengraaf doet denken aan Lucky Luke,
een straat uit de goldrush, een plek voor gelukszoekers

Gemeente
met een hoek af

Allerlei bijzondere winkels
Een winkel waar een andere taal gesproken wordt

Pop-ups voor funky ondernemingen
Ontmoetingsplek (kiosk) voor allerhande optredens

Meer kleur in ontwerp/deco
Ontmoetingsplek voor diverse mensen

Faciliteren van evenementen
Winkels/horeca moeten de diverse samenstelling 

van de bevolking weerspiegelen
De charme en het unieke van de detailhandel

Stimuleren van een andere manier van ondernemen, 
huren en verhuren

Architectuur, lichtpunten, bushaltes
Creatief en jong inkleuren

(graffitti, foto’s, affiches, landart, bruggen)
Een hoek af: niet recht en saai maar 

organisch en ontvankelijk
Een roei- of zwemvijver in het midden van de straat
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PAUWENGRAAF
MAASMECHELEN

Diversiteit
Divers materiaalgebruik en kleurkeuze

Eyecatchers
Cultuurevents

Warmere look and feel
Diverse ondernemers (innovatie)

Alle aanwezige culturen krijgen de kans 
om hun sterke kanten in de verf zetten
Pop-up boetieks in de plaats van ketens

Rolstoelvriendelijk
Street-art
Leefstraat

De mijn
Dokter Haubenlaan heeft geen link met 

het mijnverleden
Dat hoeft ook niet

Geen correlatie

Gemeente
met een hoek af

Carnaval
Elk café op de Haubenlaan heeft zijn 

eigen karakter en eigen volk
Gezelligheid

Sfeer creëren:
Versieringen (bv. lampjes over de straat)

Soms autovrij
Moet meer uitnodigen

Feesten
Een alternatief “Dorpsplein” ter hoogte

van de kerk
Combinatie/mix horeca maar gekozen

locaties (niet leesbaar)
Centrumstraat

Kunst

DR.HAUBENLAAN
MAASMECHELEN

Diversiteit
Restaurants, uitgaan, café (voor jong en oud)

Horeca collectief
‘t Alibi, ook openstellen voor de “oudere jongere”

Letterlijk en figuurlijk de drempel verlagen
Diversiteit - jong en oud

Verschillende culturen ( nu vooral ouder en inheems publiek)

Toegankelijker maken door atypische events 
te organiseren

Terug een dorpsstraat, rustig en aangenaam 
die mensen doet wandelen en verpozen

Kerkplein als horecacentrum

Voor de Pauwengraaf blijkt de topprioriteit het creëren van een organisch 
en ontvankelijk karakter te zijn. Voor de Dokter Haubenlaan gaat het vooral 
om een concentratie op het Dorpsplein ter hoogte van de kerk.
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10. DE DIGITALE ENQUÊTE. 

In het kader van het traject Naar de Kern richt project-
partner ABM in de periode oktober-november 2020 via 
de communicatiekanalen van Maasmechelen een digi-
tale bevraging tot de inwoners en betrokkenen van de 
gemeente.  
Via UNIZO Limburg bereiken we eveneens rechtstreeks 
de lokale ondernemers.

Het doel van de enquête was enerzijds de inwoners, 
betrokkenen en handelaars van Maasmechelen te be-
vragen over de uitstraling/troeven van de gemeente en 
de unieke identiteit van de Maasmechelaar.  
Anderzijds werd gepeild naar het gewenste aanbod 
en toekomstbeeld voor de Pauwengraaf en de Dokter 
Haubenlaan. 

Aan deze enquête namen 509 respondenten deel.  

De bevindingen van de enquête sluiten in grote lijnen 
aan bij die uit de eerdere participatieve sessies.

Hiernaast de opvallendste bevindingen:

BASIS
BOUWSTENEN van 

HET DNA van 
MAASMECHELEN

Over de identiteit van Maasmechelen:
Omschrijving Maasmechelaar

1. Multicultureel (59,3%)
2. Gezellig (29,8%)
3. Stecheleir (27,7%)
4. Fier op eigen gemeente (25,7%)
5. Levensgenieter (24,1%)

Wat trekt u het meest aan in MM?

1. Mijn netwerk (70,0%)
2. Natuur (65,0%)
3. Horeca-aanbod (30,0%)
4. Winkelaanbod (23,4%)
5. Verenigingsleven (14,3%)

Favoriete plek in MM
1. Mechelse Heide (21,3%)
2. Connecterra (11,1%)
3. De Maas (10,2 %)
4. Mijn thuis (6,7%)
5. Nationaal Park Hoge Kempen (6,3%)
11. Pauwengraaf (2,8%)
19. Dokter Haubenlaan (0,9%)

Voornaamste reden bezoek aan MM 
door niet-Maasmechelaren?

1. MM Village (83,4%)
2. Natuur (62,7%)
3. Horeca-aanbod (40,2%)
4. Familie en vrienden (19,1%)
5. Winkelaanbod in het centrum (10,7%)

Over de Pauwengraaf:
Trekpleisters Pauwengraaf:

1. Geen enkele trekpleister (12,4%)
2. Horeca (algemeen) (8,5%)
3. Standaard Boekhandel (7,3%)
4. Kruidvat (7,3%)
5. Restaurant Pucini (6,9%)

Welk bijkomend aanbod zou 
meerwaarde zijn?

1. Kledij & mode (ketenbedrijf) (41,1%)
2. Evenementen (38%)
3. Restaurant (37,8%)
4. Kledij (boutique) (37,2%)
5. Vrije tijd (35,0%)

Toekomst bereikbaarheid:

Autobereikbaar (40,9%)
Autoluw (40,7%)
Autovrij (18,4%)

Over de Dokter Haubenlaan:
Trekpleisters Dokter Haubenlaan:

1. Café/horeca algemeen (18,4%)
2. Geen enkele trekpleister (12,4%)
3. Bibliotheek (4,9%)
4. Frituur Alba (4,5%)
5. Café De Preekstool (4,0%)

Welk bijkomend aanbod zou 
meerwaarde zijn?

1. Restaurant (39,6%)
2. Vrije tijd (36,7%)
3. Café/bar (33,5%)
4. Evenementen (32,3%)
5. Kledij (boutique) (21,7%)
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STAP3 & 4
VERWERKEN & 
DNA BEPALEN         
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11. EXPERTEN AAN DE SLAG MET DE 
PARTICIPATIEVE INPUT

Naar de Kern is, met haar focus op het DNA, een ande-
re manier om aan kernversterking te doen. Het vertrekt 
van het unieke, van wat de gemeente anders maakt. 
Van haar wortels en geschiedenis, maar ook van de 
dromen en ambities van burgers, ondernemers en be-
leidsmakers nu. 

De participatieve sessies bieden, naast een stroom van 
mooie ideeën, de grondstof om op zoek te gaan naar 
de fundamentele bouwstenen van Maasmechelen. Die 
vormen dan weer de basis voor het generatief concept: 
woorden die op een activerende en onderscheidende  
manier de kern uitdrukken van waar het in Maasme-
chelen om gaat. Die aansluiten bij het unieke karakter 
van de gemeente én richting en energie geven om din-
gen nu en in de toekomst op een duurzame manier aan 
te pakken.

De vele aspecten en kenmerken die in de participatie-
sessies werden aangereikt zijn hierboven samengevat 
en uitgebreider terug te vinden in de verslagen op 
www.naardekern.be/maasmechelen. Het Naar de Kern 
team verzamelde en analyseerde na elke sessie de in-
put, om telkens weer een stap verder te gaan en bevin-
dingen af te toetsen, te verdiepen en te verbreden. De 
essentie vatten we hier nog eens samen:

Maasmechelen is een gemeente met veel en sterke 
troeven. Met een grote diversiteit aan sferen, culturen, 
deelgemeenten, shoppingcentra, horeca, toeristische 
en andere parels. Met een mijnverleden dat Maasme-
chelen deelt met andere gemeenten in de omgeving, 
maar dat toch bepalend is voor haar karakter. Met een 
natuur die bijzonder is, uitgestrekt en rijk aan varia-
tie. Enerzijds de Maas die dorpen verbindt maar ook 
van elkaar scheidt, anderzijds het Nationaal Park Hoge 
Kempen en het andere groen, niet strak door mensen 
aangelegd, maar gegroeid op de restanten van een bij-
zonder verleden. Groen dat uitnodigt tot ontdekking en 
avontuur. Maasmechelen is een ‘ecologische sandwich’, 
een verstedelijkte kern tussen twee groene longen. Een 
gemeente met een rebels karakter, waar iedereen zich-
zelf kan zijn. Het unieke van Maasmechelen zit in de 
verbinding tussen al deze elementen.

Om het grote potentieel van Maasmechelen nog 
meer zichtbaar te maken en te versterken vertaal-
den de experten van Naar de Kern deze elementen 
naar vier werkbare clusters, de finale bouwstenen 
van het DNA van Maasmechelen.  

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
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Verleg je grenzen
in Maasmechelen

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

HET DNA VAN MAASMECHELEN

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
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Verleg je grenzen 
in Maasmechelen
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12. HET DNA VASTGELEGD: 
VERLEG JE GRENZEN IN MAASMECHELEN. 

Op basis van de gekozen bouwstenen werd een 
ambitie geformuleerd die aansluit bij het DNA. Een 
helder concept om de toekomst van de bedrijvige 
kern van Maasmechelen, in de eerste plaats de Pau-
wengraaf en de Dokter Haubenlaan, vorm te geven: 
‘Verleg je grenzen in Maasmechelen’. Dit generatief 
concept sluit aan bij de bouwstenen die de unieke 
kracht van Maasmechelen benoemen, met de onge-
repte natuur als grootste troef, aangevuld met het di-
verse, eigenzinnige, rebelse karakter van de vroegere 
mijnwerkersgemeente. Het sluit ook aan bij de pas 
ontwikkelde branding ‘Weg van alles en toch dichtbij’, 
die eveneens vertrekt van de natuurlijke rijkdom van 
de gemeente. 
Het generatief concept ‘Verleg je grenzen in Maas-
mechelen’ gaat nog een stap verder. Het stelt niet 
alleen vast wat er is, maar roept op en zet aan tot ac-
tivering van het potentieel dat het DNA van Maasme-
chelen en haar bewoners bevat. En dit op een unieke 
en onderscheidende manier. Het nodigt bezoekers, 
maar zeker ook de eigen ondernemers uit om buiten 
de platgetreden paden te gaan. Om uit te pakken met 
een aanbod dat ‘onbegrensd, origineel en ongerept’ 
is, zoals de natuur, de mensen, de historiek van de 
gemeente.  

Potentieel van het DNA 
Het DNA is wat Maasmechelen uniek maakt, anders 
dan de andere gemeenten. Het leeft in de gemeente 
omdat het gegroeid is uit participatie met de inwo-
ners. Het is een belangrijk fundament om op te bou-
wen, de basis om alles wat de gemeente doet op te 
bouwen. Niet alleen citymarketing en toerisme maar 
alles wat in de gemeente gerealiseerd wordt kan door 
de bril van het DNA bekeken worden. 

Op deze manier gebruik je het werkelijke potentieel 
van het DNA en bouw je aan een unieke gemeente, 
die zich onderscheidt van anderen. 

Verleg je sportieve grenzen alleen of in groep

Verleg je grenzen en kom shoppen 
in Maasmechelen 

Verleg je grenzen en kom naar ons 
wekelijks street foodfestival 

Verleg je grenzen en kom een 
muzieksessie volgen

Verleg je grenzen en kom met 
je gezin op ontdekking

Verleg je grenzen en rij het kolenspoor

Verleg je grenzen en kom onze 
creatieve shops ontdekken

HET POTENTIEEL VAN HET DNA VAN MAASMECHELEN

Gemeenten en regio’s worden voor een groot deel gevormd door geografische, historische en economische factoren, alsmede door de talenten van haar 
inwoners en ondernemers. Dit geheel van factoren noemen we het DNA, ofwel De Natuurlijke Aard van een gemeente of regio. Die mix van zachte en 

harde waarden zit diep in de gemeenschap geworteld, trekt mensen aan en stoot anderen af, maar wordt nog te vaak over het hoofd gezien.

En dat is jammer! Want het is als gemeente belangrijk om te beseffen waar je vandaan komt, wat je bestaansrecht is en wat je natuurlijke krachten zijn. 
Als je dat weet, kun je het paspoort van een gemeente vullen met haar echte waarden, de ware kale ongepolijste waarheid, De Natuurlijke Aard.

Als je dat DNA goed definieert, kan je op basis daarvan gericht beleid gaan schrijven. Promotiebeleid, stadsinrichting, wel of niet sponsoren 
van evenementen. Focussen op je eigen sterke punten en afscheid nemen van wat toch al niet bij je paste en dus niet werkte. 

Geen loze reclamepraat meer maar werken aan een eigen profiel.

Vertrouw en bouw op je eigen kleuren, je waarden en je verhalen. Alleen door gebruik te maken van het DNA van je eigen regio, 
trek je gelijkgestemde en geïnspireerde mensen aan die zich bij jou thuis voelen en mee willen bouwen aan de gemeenschap.
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13. HET PARTICIPATIEVE ONTWERPPROCES.

In de ontwerp- of designfase gaat de aandacht naar 
het ontwerpen van een concreet toekomstbeeld voor 
de Pauwengraaf en de Dokter Haubenlaan, op basis 
van de hoger genoemde bouwstenen en het DNA. De 
basis hiervoor komt opnieuw participatief tot stand 
in twee stappen. Een scenarioworkshop stelt de ge-
wenste toekomstmogelijkheden op scherp. In de de-
signsprint, een intensieve workshop, versterkt door 
de inzet van externe experten, maken we de eerste 
plannen voor de uitvoering concreet. 

12.1. Scenarioworkshop   – 30/03/2021
Op 30 maart 2021 maakten we met het NdK-team en 
tien deelnemers gebruik van digitale vergadertools 
om in coronaveilige omstandigheden de scenarioses-
sie aan te vatten. 
De voorbije maanden heeft de gemeente niet stilge-
zeten. Er zijn concrete plannen voor de ruimtelijke 
herinrichting van beide straten, waarbij telkens opti-
maal rekening wordt gehouden met de inzichten uit 
de voorbije sessies. 
Voor de Dokter Haubenlaan gaat het om een project 
in verschillende fasen. Fase één is intussen opgestart. 
Vertraagde en veilige mobiliteit staat centraal in de 
nieuwe plannen. Daarnaast ook het idee van rewil-
ding: de natuur terug een plek geven in het centrum. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een selectie van 
inheemse, in de eigen omgeving aanwezige planten.  
Ook de technische inrichting, zoals de verlichtings-
palen, gebeurt zo veel mogelijk met ecologische ma-
terialen.  
De plannen voor fase twee voorzien een sterke fo-
cus op de integratie van horeca en ander onderne-
merschap, bijvoorbeeld rond het Kerkplein dat over 
de Dokter Haubenlaan zal lopen. De definitieve uit-
werking zal in verdere dialoog met de resultaten van 
Naar de Kern gebeuren.

De hele Dokter Haubenlaan wordt ingericht met 
duurzame verlichtingspalen met houten masten uit 
Finland.
Voor de Pauwengraaf ging studiebureau Geotec aan 
het werk met de input uit de sessies van dit traject, 
met alvast enkele mooie suggesties voor een groen-
blauwe Pauwengraaf (met planten en water), geïn-
spireerd door de kleuren en het oog van de pauw. 
Ook hier is het de bedoeling om met een selectie van 
eigen planten te werken en ecologische principes als 
upcycling toe te passen, bijvoorbeeld door banken te 
maken van in de omgeving verwijderde bomen.

Met deze informatie, het DNA en de hoofdlijnen uit 
de voorbije sessies als achtergrond volgt een brain-
storm over de aanpak van elk van de straten. Twee 
groepjes krijgen de opdracht om eerst voor de Pau-
wengraaf en dan voor de Dokter Haubenlaan een 
concept te ontwikkelen dat het idee ‘Verleg je gren-
zen in Maasmechelen’ en de unieke DNA-factoren 
uitdrukt.

Pauwengraaf, groep 1:
Groep één wil uitdrukkelijk de link maken met de na-
bije natuurbeleving. Met een horeca-aanbod dat di-
vers en toegankelijk is en een retailaanbod dat zowel 
de diversiteit van eigen bewoners als de avontuurlij-
ke bezoeker aanspreekt.
‘De Pauwengraaf zou een groenblauwe boulevard 
moeten zijn met een multicultureel horeca-aanbod 
en natuur-gerelateerde retail.’

Voor deze sessie maken we gebruik van 
Miro, een online samenwerkingstool. Je 
kunt het zien als een groot online white-
board, waarop je digitale post-its plakt, 
documenten, afbeeldingen en filmpjes 
kunt uploaden en interactief (in real time 
én asynchroon) kunt samenwerken.
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Pauwengraaf, groep 2:
Groep 2 wil meer kleur, groen, kunst en diversiteit. 
Met ruimte voor de ‘couleur local’ en de ‘taal van de 
Pauw’. “Je mag de Maasmechelaar de mogelijkheid 
niet afnemen om zijn auto te showen op de Pauwen-
graaf.” Beide scenario’s zijn complementair en leve-
ren samen elementen voor een geweldige, opnieuw 
van leven bruisende Pauwengraaf.

Dokter Haubenlaan, groep 1 :
Dit mag opnieuw vooral een gezellige horecastraat 
worden, met focus op het Kerkplein en op de lokale 
bevolking. Maar ook aandacht voor de link naar het 
Rivierpark. Een eyecatcher zou een meerwaarde zijn.
De herinrichtingswerken zijn een goede start voor 
een nieuw elan.

CONCLUSIES

DE PAUWENGRAAF
De prioriteit is het opfrissen van de straat, met na-
druk op (vooral) groene en blauwe elementen. Dat 
kan de handelaars al perspectief geven.

DE DOKTER HAUBENLAAN
De centrale functie van het Kerkplein, voorzien in 
fase twee van de werken, zal een belangrijk punt 
worden in het opwaarderen van de straat.
Voor de grensverleggende invulling nemen we de 
suggesties van deze sessie mee.
De infrastructurele werken door de gemeente zullen 
wellicht dé hefboom zijn die nodig is om investeer-
ders aan te trekken. Toch is het van belang om nu al 
– experimentele - stappen te zetten met een effect op 
korte termijn. Zeker voor de Pauwengraaf.
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Citaten uit gesprekken van Björn Verhofstede – Stu-
dio Levier met diverse prominenten van de gemeente

Luc Dorissen, 
afdelingshoofd socio-economische 
ontwikkeling en samenleven.

“De Pauwengraaf is een zeer belangrijke winkelstraat 
in Eisden Tuinwijk. Ze verschilt beduidend van de 
Dokter Haubenlaan te Maasmechelen. De Pauwen-
graaf is ontstaan uit het mijnverleden, toen er wel-
gestelde mijnwerkers kwamen winkelen. Ze had een 
uitstraling van regionale aard. Een zeer florerende 
straat, eigenlijk de straat waar het in Eisden om te 
doen was. De Pauwengraaf is 25 jaar geleden op-
nieuw aangelegd met Europese subsidies. Eigenlijk 
is de straat sedert twee à drie decennia achteruit 
gegaan, een proces dat werd ingezet na het sluiten 
van de mijn. De achteruitgang is ook het gevolg van 
macro-evoluties. Zo zijn mensen meer mobiel ge-
worden en bereid zich te verplaatsen. Dit heeft het 
wegzuigen van het winkelgebeuren tot gevolg. On-
dertussen is de straat uitgeleefd en aan vernieuwing 
of minstens een stevige opfrisbeurt toe. 
 
De Pauwengraaf kent ondertussen meer diensten, 
zoals interimkantoren. Echte handelszaken trekken 
er weg richting Koninginnelaan. Vroeger kwam men 
van 10 km ver om bijvoorbeeld schoenen te kopen 
in de Pauwengraaf. Nu niet meer. Met de verander-
de zaken is het funshoppen er weggetrokken. Er zijn 
nu 103 zichtbare zaken, waarvan 25% horeca, 50% 
handel, 25% diensten (echte diensten zoals een kap-
per, banken, vrijzinnigencentrum, goktent, ...). In de 
straat is kortparkeren ingesteld. 
Men rijdt wel nog door de Pauwengraaf met de auto, 
een bijzondere bezigheid, een “Heb je mij gezien?” 
activiteit voornamelijk van jongeren. Maar wandelen 
of struinen is nagenoeg niet meer aan de orde. Men 
gaat wel nog naar de boekenwinkel, maar dat geeft 
te weinig kritische massa. Brave zielen hopen dat de 
oude glorietijd terugkomt. Wij kijken echter door een 
realistische bril. Dat zal niet zomaar gebeuren. 
De visie van UNIZO maar ook van Vlaanderen en de 
provincie is door de jaren heen ook veranderd. Retail 
in de kern is niet meer de enige oplossing. Nu mikt 
men op een mix van functies, op alles wat levendig-
heid brengt. Zonder heimwee naar wat was, wil men 
de Pauwengraaf terug in ere herstellen, maar dan op 
een nieuwe leest geschoeid. De vraag is dan, “welke 
leest”? 
NDK zette mensen rond de tafel. Hier kwam de na-
tuur zeer uitvoerig aan bod en dat is een belangrijke 

troef voor Maasmechelen, zelfs een USP in verge-
lijking met andere gemeente en/of steden met een 
mijnverleden. De afgelopen negen maanden heeft 
SirFish aan een nieuwe branding gewerkt. In die stu-
die werd de USP ‘Natuur’ in Maasmechelen beves-
tigd. Er is natuurlijk nog een verschil tussen branding 
en natuur i.f.v. handelaars. Ter herinnering: de ge-
meente heeft het grootste aandeel van het nationaal 
natuurpark in hectare. 
Het zou zeer waardevol zijn om binnen het NDK tra-
ject tot de kern van de zaak te komen voor de Pau-
wengraaf. Wat gaan we zeer concreet doen op welke 
manier? Wat gaan we zeker niet doen? Opletten dat 
je niet enkel unieke focus legt op maar een deel van 
de doelgroep, bijvoorbeeld op jongeren. 
Verloedering zuigt vandalisme, sluikstorten etc. aan. 
We moeten opletten dat we geen stap overslaan! We 
mogen de fout niet maken om bijvoorbeeld in te zet-
ten op pop-ups voor creatieve jongeren vóór we de 
straat heraanleggen. Ideaal zouden we graag groen 
en water in de straat brengen. Kunnen we dat zien 
als “lopers naar het natuurpark”? Analoog met lopers 
naar een kernwinkelgebied, maar dan omgekeerd?
Een bijkomend idee kan zijn om het plein op het ein-
de van de Pauwengraaf om te dopen naar het “Nati-
onaal parkplein”! En ook interessant: het stationnetje 
van Eisden ligt niet ver. Is het een idee om toeristen 
die het natuurpark willen verkennen te ontvangen in 
de Pauwengraaf, waar ze allerhande nuttige toebe-
horen kunnen vinden? Het moet een gezellige, goed 
uitgeruste straat worden. We gaan vanuit verschillen-
de diensten de linken leggen. Bijvoorbeeld de dienst 
sport gaat ook met de branding aan de slag. Voor ons 
is dit een zeer belangrijk project. Stel dat we morgen 
moeten kiezen tussen wedstrijd X in Maasmechelen 
die op zichzelf staat en iets rond beleving aan de rand 
van het natuurpark, dan kiezen we zeker voor het na-
tuurpark.” 

Pierre Wijnen, 
afdelingshoofd patrimonium, mobiliteit en wer-
ken.

“De aanpak van de Dr. Haubenlaan is net als die 
van de Pauwengraaf dringend, zeker de eerste 
kleine 400m. De volgende 800m ook, maar dit 
wordt verankerd in de volgende legislatuur. Het 
Kerkplein autoluw maken, de appartementise-
ring een halt toeroepen. De straat is momenteel 
visueel nog ingericht als gewestweg en moet 
eigenlijk naar zone 30 gebracht worden. 
De Pauwengraaf is nog maar 25 jaar geleden 
gerenoveerd. Er is een probleem met de blau-
we hardsteen, deze komt los. De riolering, een 
gemengd systeem, is nog goed, maar stukken 
zijn toch aan renovatie toe. Het maaiveld, de 
verlichting, het meubilair zijn uitgeleefd. Bo-
men hebben geen ruimte. De straat is wel goed 
bereikbaar met de auto, dus voor hit and run, 
maar er is geen shoppingbeleving, zeker niet 
om te flaneren.”
Pierre verwijst naar Williamsburg in New york, 
dat werd gerenoveerd. Indien mogelijk wil Pier-
re, met cradle to cradle in gedachten, materiaal 
hergebruiken voor de nieuwe aanleg. De klei-
klinkers zijn nog goed, ze liggen er alleen slecht 
bij. Eénrichting is sowieso helemaal bespreek-
baar. Men heeft in Maasmechelen een volledig 
eigen rewilding mix samengesteld. Hier heeft 
men reeds enige jaren ervaring mee opgedaan. 
Een doel is dat aan te wenden in het rewilding 
verhaal voor de Pauwengraaf cfr. het branding-
verhaal van SirFish. 

Wat kunnen we met de Pauwengraaf doen met 
een bepaald budget? Vier scenario’s werden on-
derzocht: 

• volledige renovatie 
• volledig vernieuwen , maar 20% ontharden
• herstellen maar dit is niet gewenst, 
 veel onderhoud 
• combi goed herstel en strategisch ontharden

Wanneer de Pauwengraaf wordt aangepakt is 
het de bedoeling om een deel van Kruinders-
weg mee op te nemen, zie figuur. 

CITATEN
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Herbert Coox
eerste schepen en schepen van economie, evene-
menten, toerisme en strategisch toeristisch beleid.

“De Pauwengraaf kende een evolutie van een straat 
met kleine handelszaken naar een straat met veel 
leegstand. Het samengaan van de internettendens 
(online shopping) en het aanzuigeffect van het naast-
gelegen shoppingcenter heeft de straat naar winkel-
gebeuren geen deugd gedaan. Ondertussen is een 
centrummanager aangesteld en we zien voldoende 
potentieel om deze straat te rebranden. 
Het is niet de bedoeling om terug naar het verleden 
te gaan. We kijken naar een straat met een nieuw ca-
chet. Er komen nieuwe winkels, dikwijls vanuit een 
andere – vooral Turkse - cultuur. Op die manier heeft 
de straat zeker mogelijkheden. 
Studiebureau SirFish heeft de branding onderzocht en 
een voorstel gedaan. Eén van de belangrijkste punten 
is de uitzonderlijke natuur van Maasmechelen. Trou-
wens dat geldt op een gelijkaardige manier voor de 
Dr. Haubenlaan omdat deze aansluit op het Rivieren-
park. Er zit dus heel wat potentie om aan te sluiten 
bij die branding. Maar je moet eerst de Pauwengraaf 
heraanleggen voordat je met de marketing begint. Te-
gelijk moet je op het ondernemerschap rekenen. 
Het is belangrijk om je huidige handelaars te “be-
schermen”, ook tijdens de werken. Zoals bij de Dr 
Haubenlaan mikt men op een minimale doorlooptijd 
voor de werken. Het ontwerptraject van het project 
zal ook participatief gebeuren. Dat is belangrijk om 
een gedragen project te krijgen. Rewilding verhaal 
vormt daar een belangrijk gegeven in. De grote uitda-
ging is de symbiose tussen verblijfskwaliteit, winkelen 
en mobiliteit. Eénrichtingsverkeer op zich kan, maar 
de vraag is welke richting. We willen een gedragen 
project.”

De grote uitdaging is
de symbiose tussen verblijfskwaliteit,

winkelen en mobiliteit.  

12.2. Designsessie – 30/09/2021

Voor de laatste sessie van het traject verwelkomen 
we, naast schepen Herbert Coox, de vaste projectme-
dewerkers van de gemeente, alsook vertegenwoor-
diging vanuit de handelsvereniging Pauwengraaf.  
Retailspecialist Steven Bollé en architect/expert 
ruimtelijk planner Björn Verhofstede met zijn aanwe-
zigheid zorgden voor extra inspiratie en input. Ook 
een vertegenwoordiging van de provincie Limburg 
tekent present.
Het projectteam herhaalt als inleiding de doelen uit 
de kandidatuurstelling:
• vastleggen van het DNA van Maasmechelen: wat is 
de gedeelde identiteit van een gemeente die intern 
sterk versnipperd is? (geen duidelijke kern, diversiteit 
van dorpen en bewoners, …)
• duurzame ontwikkeling van de Dokter Haubenlaan 
en de Pauwengraaf als bedrijvige kernen

“Het project moet bijdragen aan de uitbouw van 
de detailhandel en horeca in Maasmechelen. Dit 
kan op vele manieren zijn, gaande van het invul-
len van leegstaande panden, het inspireren van 
potentiële starters, een kapstok vormen voor cre-
atieve concepten,…”

Het doel van deze laatste sessie is om de contou-
ren van een hefboomproject / -programma te ont-
wikkelen, waarmee het DNA in de Pauwengraaf 
uitgewerkt kan worden. Met andere woorden: 
een concept voor een duurzame vernieuwing van 
de Pauwengraaf. De keuze gaat vandaag naar de 
Pauwengraaf omdat de Dokter Haubenlaan intus-
sen al in volle ontwikkeling is, in lijn met het DNA 
van Maasmechelen.

Stand van zaken Dokter Haubenlaan:
We staan nog even stil bij de Dokter Haubenlaan.  
Sedert de start van het traject zijn grootschalige rio-
lerings- en wegenwerken uitgevoerd / in uitvoering.  
Het betreft deel I van de werken waarbij het DNA 
al deels zichtbaar is door gebruik te maken van re-
wilding, houten verlichtingspalen, aandacht voor de 
zwakke weggebruiker, enz… .
Deel II van de heraanleg van de Dokter Haubenlaan 
(met ook het Kerkplein) heeft bijkomend veel opties 
om het DNA zichtbaar te maken. 
Voor de inrichting van het Kerkplein is een tabula 
rasa nodig.  Het betreft een groot gebied met enorme 
potentie, maar vraagt ook om een grote investering.  
Hiervoor wacht de gemeente op de nodige subsi-
dies, maar het vastgelegde DNA “Verleg je Grenzen 
in MM” wordt zeker ook daar meegenomen, verze-
kert schepen Herbert Coox.  In de voorgaande ses-
sie werden dan ook verschillende scenario’s bekeken 
voor de ontwikkeling van de Dokter Haubenlaan. (zie 
scenario-sessie)
Vandaag ligt er echter, op vraag van de gemeente, 
een focus op de Pauwengraaf.

Stand van zaken Pauwengraaf:
Studiebureau Geotec werd, in de loop van dit tra-
ject, door de gemeente aangesteld om verschillende 
scenario’s te bekijken voor een opwaardering van de 
Pauwengraaf.  De gemeente maakt een budget vrij 
van 2,6 miljoen euro voor een volledige herinrichting 
(herstellen verharding, strategisch ontharden en ver-
groenen en vernieuwen straatmeubilair) van de Pau-
wengraaf.  
De krijtlijnen uit het traject Naar de Kern worden 
meegenomen.  De uitdaging is te komen tot een 
symbiose van mobiliteit en beleving en het toevoe-
gen van groen-blauwe verblijfskwaliteit.  
Ook het kruispunt van de Koninginnelaan en de Pau-
wengraaf moet deel uitmaken van de heraanleg.  Bij-
komend is een budget voorzien van 500.000 euro 
voor een aanpak van het Europaplein.

De Pauwengraaf moet zijn: 
een mix van shopping, horeca, 

beleving en parking. 
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Doorheen het participatief traject kwamen we tot 
een reeks bouwstenen die moeten bijdragen tot het 
DNA van Maasmechelen.  We zetten ze vandaag om 
in criteria voor de nu te ontwikkelen projectvoorstel-
len voor de Pauwengraaf.  Na bespreking worden een 
lijst van criteria vastgelegd, zie bij de tekening van 
de pauw.

Het belang van ongerepte natuur wordt nogmaals on-
derstreept. We bekijken in welke mate we nu al kun-
nen spreken van een ongerepte Pauwengraaf, wat nu 
al de kracht is:, zie bij de tekening van de pauw.

Met al deze informatie in het achter-
hoofd zetten we vervolgens de krijtlijnen 
voor een mogelijk startconcept uit.
We werken rond drie invalshoeken om vorm te geven 
aan de verandering die de deelnemers willen zien in 
de komende tien jaar: 

1. inrichting straat, look & feel: gevels, 
 balkonnen, straat (incl. Europaplein)

2. invulling panden: winkels, horeca, 
 andere (toerisme, cultuur, diensten, …)

3. events, beleving

1.Inrichting straat : 
• blijven ruimte geven aan runshopping én fysieke
 ruimte vrijmaken voor rewilding
• de lange straat kan opgedeeld worden in “m’as tu
 vu”-gedeelte met veel winkels en luwere zones; 
 « m’as tu vu » vs natuurkant ; idee van ‘dégradé’, 
 ‘fading’ als manier om beiden met elkaar te verweven
• verbinding creëren met trekkers M2, Maasmeche-
 len Village, NPHK, allen in de directe omgeving
• de auto speelt een belangrijke rol in het ecosys-
 teem, maar neemt nu te veel plaats in: éénrich-
 tingsverkeer is de beste oplossing
• cultureel centrum is troef… is sterkere verbinding
 mogelijk?
• onvoldoende plaats voor horeca en terrassen; soms
 ook een mismatch (horecazaak zonder terras en
 winkel met terrasruimte)
• parking verminderen, via flankerend beleid met 
 omliggende parking
  - psychologisch aantrekkelijk maken om de
   straat te bezoeken
  - afstand vanaf parking M2 lijkt nu ver maar is 
   het niet
  - bewegwijzering met aangeven loopafstand?
  - link met trail-run: soms vaste route en vrije route
• vrijheid geven aan het openbaar domein: 
 adaptieve mogelijkheden bij inrichting
  - mogelijkheid inruilen van laad- en losplaatsen
   voor terras of braderie en vice versa.  De aan-
   leg van het maaiveld en de fundering spelen
   daar een grote rol in.
• identiteit: “Wild chique” (trendy eigentijdse ecolo-
 gische aanleg)
  - inspiratie High Line New York
• ruimte voor eyecatchers
  - ter hoogte van kruising met Oude Baan
• integratie groen en blauw
• werken met kleur (multicultureel)
• innovatief platform voor jongeren

 

2.Invulling panden:
Toestand op heden: leegstaande panden vallen mee 
(*), veel (handels)panden met kleine oppervlaktes, ver-
grijsde gevels, goedkoop imago, lange straat
(*) De impressie van de deelnemers is dat de leegstand 
visueel lijkt mee te vallen in de Pauwengraaf.  Binnen 
het centrale winkelgebied Centrum Eisden, waarbinnen 
de Pauwengraaf gelegen is, staat echter 27,2% van de 
handelspanden leeg, goed voor een leegstaande winkel-
vloeroppervlakte van 8.892 m² (Bron: http://provin-
cies.incijfers.be)

grensverleggend

natuur-groen-water

rewilding (plantenmix)

avontuur

onbegrensd

origineel - ontdekken

ongerept - duurzaam

rebels & ruw
niet “afgelikt”

diversiteit

het mijnverleden

de geschiedenis 

storytelling

organisch & ontvankelijk

sfeervol & authentiek

fun & flaneren

verbinding 

couleur locale

Criteria
inrichting 

Pauwengraaf

De ongerepte
Pauwengraaf

diversiteit
multicultureel

zuiderse sfeer

publiek dat er rondloopt

generaties

ruw & rebels

“ over het randje ” 

buiten de lijntjes

knalpotterreur

gezonde spanning
sterke merknaam

10 punten actieplan rewilding

verbinding Europaplein & Nationaal Park Hoge Kempen
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Ideeën:
• werken aan de pure uitstraling van panden, meer
 aansluiten bij het karakter van de zaak zelf
• meer zuiderse sfeer
• uitpakken met kwalitatieve horeca
• horeca een plaats geven in de straat zelf (buiten)
• meer cultuur in de straat
 - klein arthouse in combinatie met horeca
 - kleinschaligheid is belangrijk hier
 - satelliet van het cultureel centrum (doorsteek 
  naar cultureel centrum?)
• Ramblas creëren: kleine kiosken op de straat
 - er gebeurt iets in het midden en opzij
• Pauwengraaf = lange straat
 - genoeg trekkers in klein formaat op juiste plaats
 - het de moeite maken om de hele straat door te
  wandelen
• idee: pick up point e-commerce
• toeristisch punt vanaf Pauwengraaf in combinatie  
 met fietsverhuur
 - fietspad?
• kwaliteit bestaande handelszaken verhogen: 
 expertise/begeleiding
• leegstaande panden door de gemeente laten huren
 die kunnen dienen als pop up
 - starters 3 maanden laten huren en begeleiding  
  geven
 - kan ook inspireren voor de omliggende panden
• broedplaats voor jong talent
• oude shopping zou kunnen dienen als bijhuis van  
 cultureel centrum
• plaats voorzien voor enkele commerciële trekkers
• idee uit gemeente Dilbeek: eerst concept uitprobe-
 ren in een container, dan pas in leegstaand pand
• toegangspoorten creëren (wederom voorbeeld
 High Line New York)
• combinatie van groengevels en andere; mag een  
 mix zijn… sommige panden zijn nu al mooi

 

3.Events, beleving:
• streetfoodfestival (er is nu al een divers aanbod in  
 horeca)
• multiculturele happening (eten, kleding,…)
• op permanentere basis expo met jonge talenten;  
 kunstinstallaties in heel de straat
• dag van de lokale handelaar; de handelaar centraal
  zetten
• tribunes plaatsen in het openbaar domein
• creatieve variaties op “pauw-cultuur” van toertjes  
 met de auto
 - “m’as tu vu”-circuit
 - catwalk voor lokale mode
• bestaande evenementen pimpen
• zowel evenementen voor eigen bevolking 
 (vb: braderie) als voor toeristen 
• via vaste elementen refereren aan mijnverleden 
• sportmanifestaties
• water doorheen de Pauwengraaf
• centraal kruispunt als locatie
• kruisbestuiving belangen handelaars en 
 evenementen
 - evenementen zonder overlast 
 (vb: straatmuzikanten)
• DNA van Maasmechelen overbrengen aan de 
 handelaars van de Pauwengraaf, bijvoorbeeld door
  als eerste voor hen een evenement te organiseren
• buurtmarkt

Uit de bovenstaande ideeën ontstaan volgende 
projectvoorstellen:

• dynamische straat: opdelen in sectoren en 
 adaptieve inrichting (dégradé-effect)
 - ruimte voor handel, horeca en groen
 - ruimte voor “m’as tu vu”-winkels en natuur
 - ruimte creëren / vrijmaken die flexibel ingevuld  
  kan worden (vb.: parking/terras/groen/
  evenementen)
 - ruimte voor bewegingen in de straat

• één op één benadering van handelaars
 - hoe interieur inrichten om te koppelen met  
  DNA?
   - duidelijk maken aan ondernemer hoe dit  
    kan leiden tot groei
 - hoe karakteristieke inhoud ook vertalen in vorm  
  (zowel binnen als buiten)
 - mix van DNA handelaar met het DNA van Maas- 
  mechelen
   - zou op de dag van de ondernemer 
    aangekondigd kunnen worden

• gevels vergroenen in combinatie met waarde-
 volle gevels in combinatie met pastel kleuren
 - kwaliteitsgevoel van buitenaf
 - in combinatie met openbaar domein

• auto mag aanwezig blijven in combinatie met 
 fietser en voetganger
 - oplossing: gedeeltelijk fietsstraat maken
 - éénrichtingsverkeer (nodig om ruimte te 
  creëren)
 - vertraging (vb. zone 30 / off trail)
 - flankerend parkeerbeleid (grote parking, 
  aangeven hoeveel meter tot Pauwengraaf)
 - parkeerpockets (ifv tuning auto’s – 
  “rebel without a cause parking”)

• evenementen
 - multicultureel streetfoodfestival door eigen
  mensen van de straat 
   - vaste plek geven in de straat en op vaste 
    tijdstippen
   - ook (gedeeltelijk) hybride maken om aan
    te vullen voor handelaars van 
    buiten de straat

• aandacht voor straathoofden + verbindingen
  (toegangspoorten)

• fietspunt Europaplein:
 - begin van natuurstuk van de straat 
 - toeristisch recreatief knooppunt
 - verbinding naar Pauwengraaf, maar ook naar 
  NPHK, M2, MM Village, Terhills
 - combinatie met winkels als Patagonia 

• cribs (*) / arthouse / pop-up
 - binnen en buiten
 - door kleur in de straat / van het pand
(*) Crib (= Creatieve Innovatieve Business), naar het 
voorbeeld van C-Mine Crib.  Dit is een plek met een ruime 
waaier aan flexibele officeformules in een inspirerende 
werkomgeving waar ook start- en groeibedrijven terecht 
kunnen voor gespecialiseerde begeleiding en coaching

Het idee van de dynamische straat  (dégradé-aanpak 
met twee sferen die in elkaar overlopen en adaptieve 
invulling) wordt unaniem als belangrijkse hefboom 
en centraal concept gekozen.  Alle andere ideeën slui-
ten hierbij aan en/of kunnen hierin een plek krijgen.

Op het einde van de vergadering werden nog enkele 
overkoepelde voornemens geuit:
• invulling parking bekijken
• haalbaarheid: bestek infrastructuur + beleving
• concrete afspraken maken over de verdere aanpak  
 op korte en langere termijn
• roadmap opmaken voor het hele traject
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14. CONCLUDEREN EN VERWERKEN

14.1 Inzicht in maatschappelijke veranderingen
   en trends

Steden en gemeenten zijn geen eilanden maar zijn 
verbonden met de rest van de wereld. Wat zich daar 
afspeelt komt op de één of andere manier ook tot ui-
ting in de stad of gemeente. Het is daarom belangrijk 
om een duidelijk zicht te hebben op de evoluties in 
de samenleving in de brede zin om hier ook mee re-
kening te houden in de gemeente.

We willen inzicht hebben in de toekomst en de kan-
sen die er liggen. We willen pro-actief kunnen inspe-
len op toekomstige uitdagingen. Het is een drijfveer 
van de mens om te zoeken naar manieren om het 
onbekende of ongrijpbare te kunnen vatten. Dit is 
ook belangrijk als ondernemer, als beleidsmaker etc. 
Want zo kunnen we betere beslissingen nemen, met 
de lange termijn voor ogen.  

Welke trends onderscheiden we?
We kunnen megatrends, macrotrends en microtrends 
onderscheiden. Megatrends zijn maatschappelijke 
trends die 10 tot 30 jaar van kracht blijven. 
Dit zijn evoluties die sowieso zullen plaatsvinden 
op de langere termijn. Deze megatrends zijn maat-
schappelijke evoluties en hebben ook altijd een soort 
“tegentrend”, een polariteit. Daarnaast hebben we 
de macrotrends. Dit zijn consumententrends die een 
looptijd hebben van 5 tot 10 jaar. Daarnaast hebben 
we de microtrends. Die hebben een looptijd van 1 tot 
4 jaar en zijn eerder producttrends.  

Wat zijn megatrends?
Megatrends zijn wereldwijde, nu al zichtbare, lang-
durige veranderingsprocessen in de samenleving 
met een zeer brede reikwijdte en met ingrijpende, 
verstrekkende en kritieke implicaties. Het zijn krach-
tige factoren die de toekomstige samenleving en de 
fundamentele ontwikkelingen erin vormgeven. Me-
gatrends tekenen zich op een ingrijpende en tegelijk 
moeilijk grijpbare manier af, zowel wereldwijd als in 
Vlaanderen, zowel nu als in de toekomst. 

Ze laten zich vandaag al danig voelen, veranderen de 
samenleving over een lange periode en zijn vaak on-
voorspelbaar in hun exacte evolutie. Dat komt door-
dat de verschillende megatrends omgeven zijn met 
grote onzekerheden en elkaar onderling beïnvloeden. 

Hoe bepalen we de megatrends?
Zoals in alle domeinen wil de mens begrijpen en in-
zicht verwerven. Het in structuren gieten van bepaal-
de zaken maakt het bevatbaar. Heel wat wetenschap-
pers, historici, sociologen, antropologen, futuristen, 
trendwatchers en trendanalisten zijn beroepshalve 
bezig met het analyseren en opvolgen van maat-
schappelijke ontwikkelingen. Zij vatten de megatrends 
samen in een aantal belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen.
Wij volgen de analyse van het Copenhagen Institute 
of Future studies die 14 megatrends definieert: 

1. individualisering
2. netwerksamenleving
3. democratisering
4. focus op gezondheid
5. polarisering
6. immaterialisering
7. economische groei
8. globalisering
9. demografische ontwikkelingen
10. commercialisering
11. duurzaamheid
12. technologische ontwikkelingen
13. versnelling en complexiteit
14. kennismaatschappij

Al deze trends zijn complementair en spreken el-
kaar soms tegen. Ze zijn immers een samenvatting 
van globale wereldwijde ontwikkelingen, die op hun 
beurt ook niet eenduidig zijn. Dit is één van de ma-
nieren om de maatschappelijke evoluties te structu-
reren en te vatten. Andere organisaties definiëren 6, 
32 of 50 megatrends, maar uiteindelijk komt ieder-
een op dezelfde grote evoluties uit. 

Welke trends kunnen we nog onderscheiden?
De microtrend duurt gemiddeld één tot vijf jaar en 
draait om een product. Microtrends vervelen snel. 
Maar toch zal het product nog een tijdje op de markt 
blijven, ook al is de trend voorbij. 

Een rage of een hype is ook een trend, maar is nog 
van veel kortere duur dan een microtrend. Zo waren 
spinners een tijdlang een rage, maar nu moet je al 
flink zoeken om een winkel te vinden die ze verkoopt.

In een macrotrend die minstens vijf tot tien jaar aan-
houdt, staat de consument centraal. Die vindt bij-
voorbeeld sportieve kledij leuk, of heeft behoefte aan 
sociale media (= de maxitrend). De microtrends vul-
len de macrotrends in: met Facebook bijvoorbeeld.
De megatrend duurt zo’n tien à dertig jaar en heeft 
impact op een hele maatschappij. Voorbeelden van 
megatrends zijn globalisering, duurzaamheid en 
individualisering. Megatrends vormen vaak de voe-
dingsbodem voor macro- en microtrends, want een 
veranderende maatschappij creëert ook nieuwe con-
sumentenbehoeften.

WAT IS EEN TREND?
Een ontwikkeling die inwerkt op organisatie, 
mens en samenleving 

Megatrends

Macrotrends

Microtrends Producttrends
1 tot 4 jaar

Consumententrends
5 tot 10 jaar

Maatschappelijke trends
10 tot 30 jaar

Megatrends, drivers voor de toekomst
14 MEGATRENDS
Copenhagen Institute of Future Studies 

TECHNOLOGIE & 
DIGITALISERING

Digitalisering van processen
Robotisering, AI, chatbots, 

blockchain

KENNIS-
MAATSCHAPPIJ

Versus maakindustrie, 3D printing,
Waarde van kennis

GLOBALISERING
Versus belang van het lokale, 

wereldwijd
samenwerken, co-creatie, 

impact globaal

POLARISERING
Versterken van tegenstellingen, 
radicale leiders, angst, conflict

INDIVIDUALISERING
Personaliseren, 

co-creatie, maatwerk

IMMATERIALISERING
Deeleconomie, 

nieuwe businessmodellen

DEMOGRAFISCHE 
ONTWIKKELINGEN

Klimaatveranderingen, migratie, 
generaties,

eenzaamheid, vergrijzing, ...

NETWERKSAMENLEVING
Globaal-lokaal, Offline-Online, 

zelfsturing,
toegevoegde waarde, anoniem, 

overbodig zijn

ECONOMISCHE GROEI
Nieuwe economische modellen, 

bv. de donuteconomie, 
scenariodenken

COMMERCIALISERING
Alles is te koop, maar de waarde moet 

niet alleen door de markt 
bepaald worden maar vooral door 

ons eigen besef.

SUSTAINABILITY
Circulair, duurzaam inkopen, 

duurzaam vervaardigen, 
betekeniseconomie, 

upcycling, recycling,...

DEMOCRATISERING
Versus luxe en uniciteit, 

alles is toegankelijk 
voor iedereen

GEZONDHEID & ZORG
Preventief, gezondheid 

versus ziekte, Robotisering, 
internet of things, ...

VERSNELLING & 
COMPLEXITEIT

Complex versus eenvoud (Hygge)
Klantengemak
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Megatrends laten dus sporen na in de maatschap-
pij. Ze veranderen langzaam het normen- en 
waardepatroon van onze samenleving. De mega-
trend heeft impact op iedereen, van oud tot jong 
en van arm tot rijk. Iedereen moet bijvoorbeeld 
mee met de digitalisering. Aan een megatrend 
ontkomt (bijna) niemand.

Waarom zijn trends belangrijk?
Als je een ondernemer bent die microtrends 
herkent en inschat, dan helpt dat je bij het in de 
markt zetten van winstgevende producten. Maar 
het is even belangrijk om te herkennen wanneer 
een trend op zijn retour is. Als de huidige micro-
trend van sneakers afneemt, is het niet zo slim 
om er nog een flinke stock van in te slaan.
Heb je een goed zicht op maxitrends, dan weet je 
welke consumentenbehoeften er zijn. Dat helpt je 
bij het ontwerpen van nieuwe producten en dien-
sten. Het helpt om ook je marketing af te stem-
men op de heersende maxitrend: benoem de be-
hoefte waar jouw product of dienst een antwoord 
op biedt. De ondernemer die de megatrends 
herkent, heeft ongeveer een beeld van waar de 
maatschappij over tien, twintig, dertig jaar staat. 
Dat geeft hem een forse voorsprong op de con-
currentie. Daarom zien we de meest succesvolle 
ondernemers uit de recente geschiedenis eerder 
als innovatoren of visionairen dan als zakenlui.

Modellen zijn onvolmaakt.
Inzicht hebben in hoe de wereld zich ontwikkelt 
is belangrijk maar tegelijk is de toekomst onzeker. 
We proberen deze onzekerheden zo zeker moge-
lijk te maken door inzicht in trends te hebben, 
scenario-oefeningen te doen om de toekomst zo 
veel mogelijk te kunnen grijpen. Maar het is te-
gelijk ook belangrijk om te weten dat geen enkel 
model een écht antwoord biedt. Ze helpen maar 
de toekomst blijft een spel van onzekerheden. 
Maar wie het best is voorbereid kan veel flexibe-
ler om met wat zich dan écht aandient. 

De invloed van megatrends 
Een maatschappij verandert geleidelijk door 
kleine systemische evoluties. Experimenten die 
je kunt waarnemen en waarvan velen een kort 
leven beschoren zijn, maar enkelen de kiemen 
dragen van duurzame verandering. Het zijn de 
blijvers die de basis vormen voor evolutie in de 
samenleving. Die kleine veranderingen kunnen 
bijvoorbeeld elektrische auto’s zijn, een merk dat 
de autosector disrupteert , maar het zijn ook de 

elektrische steps die je overal in de straten ziet. 
Het is de korte keten waarbij we voeding van 
dichtbij kopen, het zijn de tools om op afstand te 
werken en te vergaderen. Het gaat om heel veel 
zichtbare en waarneembare aspecten.  
Het gaat om de impact van megatrends die zicht-
baar zijn in veel discussies en fora. Je voelt en 
weet dat bepaalde systemen aan het einde van 
hun kracht zijn. Jongeren komen op straat om ons 
bewust te maken dat het milieu onze aandacht 
vereist, economische modellen van steeds meer 
en meer worden in vraag gesteld. De wereld is in 
verandering en dat weten we. Het zit in de natuur 
van de mens om die verandering tegelijkertijd af 
te remmen. Bepaalde mensen zien de opportu-
niteiten die de toekomst brengt en ondernemen 
nu al in de toekomst. We heten hen visionairen, 
ondernemers van de toekomst. Door hun expe-
rimenten ontstaat die toekomst stap voor stap. 
Maar de overgrote meerderheid is bang van ver-
andering en wil dat alles zoveel mogelijk blijft 
zoals het is. Dit terwijl verandering des levens is, 
geen dag is dezelfde, geen seconde is dezelfde, 
verandering is het leven. Er is altijd verandering 
geweest maar wat eigen is aan deze tijd is de 
snelheid van verandering. We leven in een VUCA 
wereld: een wereld waar alles Volatiel, vloeiend 
is, Uncertain of onzeker, Complex en Ambigue. 
Dat is meer dan verandering. Deze VUCA wereld 
boezemt veel mensen angst in en doet mensen 
afhaken. Dat zien we in de vorm van depressies, 
langdurig zieken, burn out, etc. Het is essentieel 
om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan in een 
veranderende of VUCA wereld. 

14.2 Corona en maatschappelijke trends

Corona was voor heel wat futuristen helemaal 
niet zo’n verrassing. Zij hadden zo’n effecten al 
voorspeld. Alleen weet je nooit hoe en waar die 
zullen plaatsvinden. 

Welke megatrends spelen een rol in corona? 

Globalisering
We zijn wereldwijd met elkaar geconnecteerd. 
We reizen voor bijna niets naar de andere kant 
van de wereld, zonder dat we er nog over naden-
ken. Deze trend heeft veel voordelen maar ook 
nadelen. Eén van de voordelen is dat bijvoorbeeld 
veel medische kennis gedeeld wordt waardoor 
we veel sneller oplossingen vinden voor bepaal-
de ziektes zoals kanker. Nadeel is dat we in onze 

valies ook bacteriën en andere meebrengen als 
we op reis zijn geweest. Dit heeft corona pijnlijk 
duidelijk gemaakt. 

Demografische ontwikkelingen
We leven steeds dichter op elkaar. Er is nog weinig 
ruimte. We bebouwen alles en nemen steeds wat 
natuur weg voor bebouwing. Er is dan ook weinig 
ruimte voor natuur en voor natuurlijke ecosys-
temen. Die zijn veelal verstoord en dieren die in 
de natuur leven worden meer en meer gedomis-
ticeerd. Dit betekent dat de natuurlijke biotoop 
van dieren verstoord is met de gekende gevolgen.

Economische groei 
Onze drang naar eindeloze economische groei 
zorgt ervoor dat we te weinig rekening houden 
met de impact ervan. Grondstoffen raken uitge-
put, ons klimaat gaat eraan ten onder, rijken wor-
den rijker en armen worden armer. Systemisch 
zien we al langer andere economische modellen 
opborrelen maar het kapitalistisch systeem blijft 
nog steeds de hoofdtoon uitmaken. Wat geen 
waardeoordeel over het kapitalistisch systeem 
inhoudt. Het is bijzonder nuttig geweest en in 
een bepaalde periode was het wellicht de beste 
oplossing. Maar tijden veranderen en ook deze 
systemen dienen te evolueren. Systemisch zien 
we heel veel gebeuren: nieuwe economische mo-
dellen zien het daglicht, ook de evolutie naar een 
nieuw soort kapitalisme wordt bekeken. We heb-
ben heel wat redenen om positief te kijken naar 
de toekomst, al zal alles op dit niveau veel trager 
verlopen dan we soms willen. Afstand doen van 
wat we kennen ten voordele van het algemeen 
belang is niet evident. 
Drie mensen die op dat vlak belangrijk zijn zijn 
Minouche Shafik, Kate Raworth en Philippe Van 
Parijs. In “What we owe each other” beschrijft 
Shafik, wereldwijde topeconome, en onder ander 
directeur van the London School of Economics, 
dat we een nieuw internationaal belastingakkoord 
nodig hebben om de belastingparadijzen aan te 
pakken, om constructies te verhinderen waarbij 
bedrijven geen taksen betalen in landen waar ze 
actief zijn, maar wel in het land waar (althans op 
papier) hun wettelijke vennootschap zetelt. We 
moeten werken aan een nieuw sociaal contract, 
want het huidige is achterhaald door de demo-
grafische en technologische evoluties. Zo moeten 
we iedereen de basis bieden voor een goed leven, 
door een minimuminkomen te garanderen en 
voldoende te investeren in opvoeding, onderwijs 

en gezondheid. Dit nieuw sociaal contract erkent 
onze onderlinge afhankelijkheid en streeft naar 
wederkerigheid in plaats van een ieder voor zich 
mentaliteit. In de woorden van Shafik: “We owe 
each other a more generous and inclusive society 
that shares more risks collectively and asks eve-
ryone to contribute for as long as everyone can 
fulfill their potential”. 
En dan is er het schitterende boek van Kate Ra-
worth, “Donut Economy” volgens The Guardian 
is zij “de Keynes van de 21e eeuw.” Zij pakt uit 
met een alternatief en innovatief economisch 
model voor de 21e eeuw. Zij is er met haar donut 
model in geslaagd om, op beeldrijke wijze, de 
uitdagingen waar we voor staan te illustreren. 
De binnencirkel van de donut symboliseert het 
sociaal fundament, de ondergrens qua inkomen, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting waar 
elke mens recht op heeft. De buitencirkel symbo-
liseert het ecologisch plafond, de bovengrens van 
wat onze planeet aankan.  Het doel is dat zoveel 
mogelijk mensen zich in de veilige sociale ruimte 
bevinden tussen deze beide grenzen. Daarbij is 
een rechtvaardige verdeling van de welvaart, via 
onder meer een rechtvaardig fiscaal systeem een 
belangrijke hefboom. 
Van Parijs is een Belg, een écht Brusselaar. Hij 
studeerde economie, rechten, sociologie en lin-
guïstiek en behaalde een doctorsgraad aan de 
Universiteit van Oxford. Hij is hoogleraar aan 
de Université catholique de Louvain en de Har-
vard-universiteit. 
Hij geniet wereldwijde bekendheid als promotor 
van het basisinkomen. In die hoedanigheid sticht-
te hij in 1986 het Basic Income Earth Network. 
Hoewel zelf geen uitgesproken marxist, wordt 
Van Parijs geassocieerd met het analytisch marxisme. 
Verder is hij samen met Kris Deschouwer woord-
voerder van de Paviagroep, die pleitte voor de in-
voering van een federale kieskring in België. 

Versnelling en complexiteit
Vroeger waren problemen soms moeilijk maar 
meestal niet complex. Vaak had je met één ex-
pert voldoende om een moeilijk probleem op te 
lossen. Vandaag, in een wereld waarin de veran-
dering steeds sneller gaat, is een team dat een 
probleem vanuit diverse invalshoeken bekijkt 
essentieel. Omgaan met andere referentiekaders, 
andere invalshoeken staat daarbij centraal. Diver-
siteit en samenwerking worden alom geprezen en 
als essentieel gezien maar zijn ook één van onze 
grootste uitdagingen. Samenwerken met mensen 
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die een ander referentiekader hanteren vraagt 
een open en flexibele mind. En vaardigheden als 
empathie en creativiteit worden erg belangrijk.
Corona heeft ons duidelijk getoond dat een klein 
issue zeer snel een wereldwijde uitbreiding kan 
kennen en dat het veel samenwerking en inven-
tiviteit op alle niveau’s, van het lokale tot het glo-
bale, vraagt om antwoorden te bieden. 

Focus op gezondheid
Corona heeft ook hier de puntjes op de i gezet en 
aangetoond wat écht belangrijk is. Nooit zullen 
we nog zonder nadenken met nieuwjaar zeggen 
“een goede gezondheid” want ondertussen we-
ten we hoe belangrijk en kostbaar deze gezond-
heid is. 
De focus op de zorgsector zal wellicht één van de 
belangrijkste trends zijn en de trend waarin er 
het meest veranderingen zullen zijn. De grootste 
verschuiving is deze van reactief naar pro-actief: 
beter ziektes vermijden dan bestrijden. Of eerder 
focus op gezondheid en minder op ziekte. 
Op alle vlak zien we dat levensstijl een belangrij-
ke factor is bij hedendaagse ziektes zoals obesi-
tas, kanker, diabetis maar ook bij corona. We wor-
den ons meer en meer bewust van de negatieve 
effecten van onze levensstijl, de kant-en-klare 
producten die we kopen, stress, drank en roken. 
Maar ook hormoon-verstorende stoffen en an-
dere gevolgen van onze eindeloze economische 
groei en drang naar productie en overconsumptie 
leiden tot ziekte. 

Ook de megatrends hebben een invloed op het 
herstel na corona. Door wereldwijde samenwer-
king hebben we in snel-tempo een vaccin ont-
wikkeld dat een basis-bescherming biedt tegen 
het coronavirus. Het gebrek aan grondstoffen, 
de duurdere logistiek doet ons meer innoveren 
en lokaal produceren. We hebben hier nog een 
lange weg te gaan maar de weg is ingeslagen en 
we zien veel nieuwe zaken opborrelen. Corona 
heeft ons in zeker zin meer bewust gemaakt. Dit 
in combinatie met de steeds zichtbaarder wor-
dende gevolgen van de klimaatopwarming, dich-
ter bij huis. Maar we hebben nog een lange weg 
te gaan. Aan de ene kant zien we de pioniers, de 
early adopters en de believers en aan de ande-
re kant zien we mensen die vasthouden aan wat 
er is. Door dit afremmend effect gaat alles trager 
dan het zou kunnen gaan. Maar vooruit gaan we 
wel. We zien ook het enorme belang van activis-
ten en bedrijven. Bedrijven zijn heel vaak een be-

langrijke hefboom tot verandering. Bedrijven zijn 
zowel probleem als oplossing. 

14.3 De rol van steden en gemeenten

Om een groot probleem te kunnen oplossen moet 
je het soms heel klein maken. Dat kan in een stad 
of gemeente. De wereld komt binnen in een stad 
en gemeente, maar in het “klein”. Daarom is het 
belangrijk om inzicht te hebben in de wereld om 
de kleine, systemische veranderingen in de ge-
meente te detecteren en te ondersteunen:
- start-ups en bedrijven die belangrijke 
 innovaties ontwikkelen
- bedrijven die verder gaan dan economische
  groei
- de menselijke interactie van lokale 
 ondernemers
- lokaal produceren en lokaal verkopen
- activisten en drukkingsgroepen die 
 steeds meer mensen bewust maken
- focus op een gezonde gemeente en ziekte 
 vermijden

De wereld wordt zichtbaar in het dorp, de stad, de 
gemeente. Wie inzicht heeft in het grotere geheel 
kan in de gemeente veel realiseren dat bijdraagt 
tot belangrijke maatschappelijke evoluties. 

We zien ook dat steden en agglomeraties steeds 
belangrijker worden om maatschappelijke evolu-
ties te realiseren. Het oplossen van uitdagingen 
is op dit niveau haalbaarder. Het gemeentelijk ni-
veau wordt steeds belangrijker. 

Daarom is het zoeken naar eigenheid, het unie-
ke, het DNA van een stad of gemeente belangrijk, 
niet alleen om de gemeente te ontwikkelen maar 
ook om vruchtbare samenwerkingen aan te gaan. 
Of we nu fuseren of niet, we starten klein in de 
gemeente maar we zullen moeten samenwerken 
met de ons omringende gemeenten en steden. 

We leven in ‘de eeuw van de stad’. Momenteel 
woont meer dan 50 procent van de wereldbe-
volking in steden en deze urbanisatietrend gaat 
onverminderd door. De ontwikkeling van steden, 
waar ook ter wereld, vertoont complexe, en deels 
overeenkomstige patronen. De schrijvers van het 
boek Urban Empires analyseren de ontwikkeling, 
rol en positie van moderne steden in de ‘New Ur-
ban World’, een begrip geïntroduceerd door Kari-
ma Kourtit, onderzoeker bij de Open Universiteit.

Steeds meer mensen op onze planeet leven in de 
stad. Die moderne steden brengen enorme be-
leids- en onderzoeksuitdagingen met zich mee. 
Steden zijn de belangrijkste spelers om de hui-
dige en toekomstige uitdagingen van deze we-
reld op te pakken. Het is dan ook een dwingende 
noodzaak om de economische geografie van onze 
wereld te bekijken vanuit een breed stedelijk sys-
teem-perspectief.’

Interessant is dat steden niet alleen ‘probleemge-
vallen’ zijn, maar ook, en vooral, duurzame ‘groei-
machines’ en wereldwijde machtscentra. Steden 
kunnen in het algemeen beter en efficiënter pres-
teren dan alle andere geografische samenlevings-
patronen. Kourtit: ‘Voor het beleid betekent dit 
dat een grootschalige inspanning gericht op het 
economisch, sociaal, milieu- en kennispotentieel 
van steden een opdracht van de bovenste plank 
is. Gaat het mis met de stad, dan gaat het mis met 
het land.’

Wat betekent dit voor Maasmechelen?
Ook in Vlaanderen zie je dat steden, gemeenten 
en regio’s meer bevoegdheden krijgen en meer 
slagkracht om dingen te kunnen realiseren. Ook 
fusies worden gestimuleerd om een voldoende 
grootte te hebben voor meer slagkracht. Voor 
Maasmechelen betekent het dat niet alleen de 
gemeente belangrijk is, maar ook de regio. Het 
helder stellen van het DNA is hierin een troef en 
zorgt ervoor dat er synergieën kunnen worden 
gevonden, om een sterke regio te bouwen. Re-

gio’s zijn vergelijkbaar met wat men noemt de 
“eeuw van de stad”, de plek dicht bij waar mensen 
wonen die meer slagkracht krijgt. 

14.4 Het belang van technologie voor steden 
en gemeenten
Steden en gemeenten kunnen sterker uit corona 
komen, geholpen door technologie
Welke troeven heeft de stad nog te bieden, in een 
anderhalvemetersamenleving waarin thuiswerk en 
huis-aan-huisleveringen de norm zijn geworden?
Technologie hoeft ons niet uit de stad te lokken, 
maar kan - integendeel - steden juist aantrek-
kelijker maken. Midden in de pandemie zagen 
sommige steden er akelig leeg uit. Tegelijk werd 
‘technologie’ (of eigenlijk telewerken) als argu-
ment aangehaald om buiten de steden te gaan 
wonen. Tussen het groen op de buiten, waar je 
kan vergaderen met hologrammen van collega’s 
op een andere buiten.
Door de eeuwen heen werd technologie vooral 
gebruikt om onze steden leefbaarder te maken. 
Denk aan aquaducten en riolering bij de Romei-
nen (herinner u de legendarische “What have 
the Romans ever done for us?!” die wordt uitge-
schreeuwd door Reg in ‘Monty Python’s Life of 
Brian’).
Op vlak van mobiliteit zijn er sinds honderd jaar 
bijvoorbeeld de verkeerslichten als technologische 
infrastructuur, met een gigantische impact op hoe 
en wanneer we ons bewegen doorheen de stad.
Tegenwoordig wordt de toepassing van digitale 
technologie in onze steden gebundeld in wat men 

EFRO-project INVEST
Het EFRO-project INVEST wil lokale besturen aan de hand van slimme data helpen om sneller correcte en onderbouwde beleidskeuzes te maken om zo een 
duurzaam en toekomstgericht detailhandelsbeleid uit te stippelen. Want bloeiende handelszaken zijn een aantrekkingspool en zorgen voor een positieve 
uitstraling.
Alle Vlaamse provincies bundelen hiervoor de krachten om steden, gemeenten en handelaars een krachtige datatool ter beschikking te stellen.  
Nieuwe relevante data worden gekoppeld met beschikbare informatie en overzichtelijk gevisualiseerd via dashboards en platformen.

Uit een bevraging (waaraan 112 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten deelnamen) bleek er voornamelijk interesse in: 
• aanboddata (aantal winkels, leegstand, winkeltypes …)
• koopstromen (bewegingen van consumenten tussen steden/gemeenten naar soort goederen)
• bezoekersprofielen (land en stad/gemeente van oorsprong, gezinssamenstelling, inkomen en leeftijd)
• druktemetingen/passantentellingen (aantal (unieke) bezoekers, bezoekduur, bezoekfrequentie, looplijnen en meest bezochte gebieden/straten)
• mobiliteitsdata (filezwaarte, parkeerdata en transportmodi van bezoekers)
• bezoekdoelen (motieven van bezoekers)
• bezoekersbeleving
• bestedingen (omzetcijfers van detailhandelaars en uitgaven van consumenten)

In een volgende stap zal, op basis van de feedback van de steden en gemeenten, een opdracht uitgeschreven worden die de aankoop van een aantal 
datasets, hun ontsluiting via een platform met dashboard en begeleiding bij het gebruik ervan omvat. De bruikbaarheid van de data zal getest worden in 
minimaal vijf steden en gemeenten, verspreid over de provincies.
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‘smart cities’ noemt. Zo coördineert onderzoekscen-
trum Imec sinds 2016 City of Things, een programma 
waarin ze samen met verschillende partners onder-
zoeken hoe technologie onze steden leefbaarder kan 
maken.
Digitale technologie kan helpen om het leven in ste-
den te verbeteren, maar de sturing mag niet in de 
handen van één bedrijf gelegd worden - zoals het 
recente fiasco met Google-zuster SideWalk Labs in 
Toronto heeft aangetoond. De stad als ecosysteem 
moet zelf het voortouw nemen, mét betrokkenheid 
van burgers, beleidsmakers, bedrijven en onder-
zoekers. Op die manier kan technologie ontwikkeld 
worden die gestoeld is op transparantie, standaar-
den, privacy, ethiek, samenwerking en vertrouwen. 
Uiteraard gaat die technologie op zich niets oplossen, 
en moet ze structureel worden ingeschakeld in een 
breder stedelijk beleid.
Steden en gemeenten die nu slimme keuzes maken, 
zullen nadat de pandemie tot rust is gekomen aan-
trekkelijke plaatsen worden om te leven, te werken 
en te wonen. Een interessant model is de ‘15-minu-
ten-stad’ waarmee Parijs de toon zet. De stedeling 
moet in een kwartiertje wandelen of fietsen alles 
kunnen bereiken: winkels, scholen, coworking spa-
ces, parken,.... In een stad die niet meer opgedeeld 
wordt in afzonderlijke woonzones, winkelzones en 
kantoorzones die door autowegen met elkaar ver-
bonden zijn, gaan mensen zich op een andere manier 
verplaatsen. Door de luchtkwaliteit en de verkeers-
veiligheid te verbeteren, zullen die verplaatsingen 
aangenamer, gezonder en veiliger worden.
Vlaio maar ook diverse startups focussen zich op data 
en datawetenschap. Dit is één van dé belangrijkste 
elementen in kernversterking: wie komt naar onze ge-
meente? Hoe hoog is het bedrag van de bestedingen? 
Welke resultaten hebben de ingrepen die we doen?
Het is essentieel om data ook beschikbaar te maken 
voor kleinere gemeenten. In dat kader is regiodenken 
en samenwerken belangrijk, want data en data-ana-
lyse is duur. 

14.5 Het brede kader toegepast op Maasmechelen
Op het eerste zicht kunnen de megatrends en de bij-
horende evoluties onder andere door corona een “ver 
van mijn bed” show zijn voor Maasmechelen maar 
dat zijn ze niet. Ze zijn een inspirerend kader voor 
de invulling van het DNA in Maasmechelen. Maasme-
chelen is een snel evoluerende gemeente met heel 
wat kenmerken en potentieel van de moderne stad. 
Vanuit het brede kader van maatschappelijke evolu-
ties, uitdagingen en opportuniteiten is het belangrijk 
om te zien wat dit betekent voor Maasmechelen. Hoe 

verhoudt het DNA zich tot de megatrends en uitda-
gingen van de toekomst. 

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op het 
brede kader en de opportuniteiten binnen het DNA 
en de gemeente Maasmechelen. 

Gebruik maken van trends en
maatschappelijke ontwikkelingen 
om het DNA van Maasmechelen
extra relevant en onderscheidend
te maken:

Grensverleggend
op vlak van gezondheid & natuurbeleving
op vlak van technologie
op vlak van diversiteit
op vlak van retailmix
op vlak van duurzaamheid
... 
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Verleg 
je grenzen 

15. HET DNA VERANKEREN

15.1. Betekenis van het DNA
Het DNA is niet verrassend en kan niet verrassend 
zijn. Het is wat leeft bij de inwoners , in het heden, 
het verleden en voor de toekomst. Het is herkenbaar 
maar was nog nooit te voren écht vastgepakt. Gebun-
deld in één begrip. Maasmechelen is uiteraard meer 
dan alleen maar dit DNA maar het DNA legt wel de 
focus op wat Maasmechelen uniek maakt ten opzich-
te van andere gemeenten. Dat unieke maakt Maas-
mechelen relevant en onderscheidend. Dit is een 
fundament waarop je een gemeente kunt bouwen: 
toerisme, citymarketing, stadontwikkeling etc. Hoe 
beter dit DNA gebruikt wordt als fundament in  alles 
wat de gemeente doet, hoe meer de gemeente rele-
vant en onderscheidend is. 

15.2. Betrokkenheid creëren rond het DNA als ba-
sisfundament
Het is essentieel om het DNA te verankeren. Het is 
niet omdat het bestaat dat het leeft. Hoe meer men-
sen zich het DNA eigen kunnen maken, hoe meer het 
zal leven en tot uiting zal komen. De gemeente heeft 
hier bij voorkeur de rol van facilitator die dingen mo-
gelijk maakt maar ze vooral niet allemaal zelf doet. 
Mensen zijn creatief, willen autonomie en willen de 
ruimte om dingen te realiseren. Het is aan de ge-
meente om ervoor te zorgen dat mensen creatief zijn 
met het DNA als kader. 
Wil je hierin als gemeente slagen dan is het nodig om 
bij de bron te beginnen zijnde de gemeentediensten 
en de lokale overheid. 
Het kernkompas presenteren is enkel het startpunt. 
Het is essentieel om oefeningen te doen van wat dit 
DNA voor jouw job, jouw functie betekent. Welke 
plek in de gemeentelijke organisatie je ook hebt, ook 
jij kunt bijdragen tot een krachtige uitwerking van 
het DNA. 

Het DNA is niets meer dan een fundament maar ook 
niets minder. Als je niet consequent en doordacht op 
dit fundament bouwt dan creeër je een huis dat alle 
richtingen uitgaat en wellicht enkel in het boek “ugly 
houses” zal terecht komen. Maar bouw je degelijk, 
laag per laag op dit fundament dan kun je een land-
mark creeëren waar iedereen naartoe wil, om te be-
zoeken, te wonen, te werken of te genieten. 

 
in Maasmechelen
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16. HET POTENTIEEL VAN HET DNA
Het DNA komt maar tot leven als het voelbaar en 
zichtbaar is in de kern van Maasmechelen. Tijdens 
de designfase werd de basis gelegd voor de eerste 
concrete realisaties.  Daar kunnen vervolgens stap 
voor stap nieuwe acties op aanhaken. Om het poten-
tieel van ‘Verleg je Grenzen’ in Maasmechelen echt 
te realiseren is het van belang om het DNA actief te 
houden. Om het draagvlak waarvoor nu de basis is 
gecreëerd uit te breiden en het levend te houden. 
Daarvoor wil dit kernkompas een waar kompas zijn. 

Een kompas is een navigatie-instrument om de rich-
ting te bepalen. Het helpt je om je in alle omstandig-
heden te oriënteren op het doel. De richtingaanwijzer 
heet in Maasmechelen ‘Verleg je Grenzen’. 
Op basis van het afgelegde traject geven we een mo-
gelijk kader mee voor het belangrijke traject dat nu 
volgt: de ontwikkelde visie en ideeën in praktijk om-
zetten. Het DNA en de bouwstenen zijn hierin rich-
tinggevend.
Vervolgens formuleren we een actieplan, gebaseerd 
op concrete keuzes die in de designfase met beleid, 
interne en externe experten vanuit het DNA gemaakt 
werden.

16.1. HET KADER

Verleg je grenzen in Maasmechelen
Maasmechelen is een grensgemeente en heeft van 
oudsher een eigen karakter. Maasmechelaars zijn di-
vers, robuust en authentiek. In die zin is Maasmeche-
len vooruitstrevend en niet de kleine gemeente waar 
niets mocht of kon, integendeel. Voor jongeren die 
tijdelijk Maasmechelen verlaten om te gaan studeren 
naar “ de grote stad” is dit niet zo’n grote stap want 
Maasmechelen is een gemeente waar er kan geëxpe-
rimenteerd worden, waar je mag durven en waar je je 
dromen kan realiseren.  
Daarom is en blijft het een aantrekkingspool voor 
jong, creatief talent. Maar door het DNA te benoe-
men en er rond te werken kan dit nog veel meer ge-
accentueerd worden.
Als we dit terugkoppelen met de megatrends is dit 
een inspiratie voor Maasmechelen: de wereld wordt 
steeds complexer en problemen kunnen alleen een 
oplossing vinden als ze door een groep van diverse 
mensen met diverse invalshoeken en andere refe-
rentiekaders bekeken wordt. Als grensgemeente en 
gemeente met diverse culturen is dit een troef die 
Maasmechelen kan inzetten om veel meer participa-
tie te doen met de diverse groep van mensen waar-
over Maasmechelen beschikt.

Wie Maasmechelen kent kent ook de natuur. Limburg 
is dé provincie die gelinkt wordt met de natuur. Maar 
weinig mensen staan erbij stil dat de natuur in Maas-
mechelen misschien net iets ongerepter en ruwer is 
dan in de rest van Limburg. Dit ruwe is terug een ui-
ting van de authenticiteit en het karakter van Maas-
mechelen. In deze wijdse natuur kun je je grenzen 
verleggen en zeer dichtbij toch afstand nemen van 
dagelijkse beslommeringen en weg zijn. 
Als we dit terugkoppelen met de megatrends past dit 
binnen de megatrend rond gezondheid, nadruk op 
beweging, preventie en ziekte vermijden. Het belang 
van natuur, natuurbeleving en ruimte is door coro-
na nog zichtbaarder geworden. Ook dat is een troef 
waar Maasmechelen kan op inspelen.

Maasmechelen blijft een puzzel van initatieven die 
misschien op het eerste zicht niet bij elkaar passen. 
Maar dit is juist de eigenheid van Maasmechelen. 
Omdat alles zijn plek mag hebben, omdat Maasme-
chelen open staat voor die verscheidenheid is de puz-
zel een mooi geheel. 

Maasmechelen is alles behalve een grensgeval en 
veel meer dan een grensgemeente. Maasmechelen is 
grensverleggend en nodigt je uit om je eigen grenzen 
af te tasten en te verleggen.

VERLEG JE GRENZEN
Het DNA van Maasmechelen is het resultaat van een brede participatie met inwoners. Het DNA 
is tegelijk iets wat in de wortels van de gemeente zit maar ook in de ambitie. Dit betekent dat er 
nog veel potentieel is om Maasmechelen unieker te maken door te vertrekken van dit DNA en dit 
verder uit te werken in alle aspecten van de gemeente zodat inwoners maar ook bezoekers die 
gezelligheid écht voelen. 

WAT IS HET WEL?

- de natuur ontdekken  en beleven
trails, zoektochten, uitdagingen in de natuur, overle-
vingstochten
een jungle gevoel
uitdagende sporten
diverse planten ontdekken

- het water ontdekken en beleven
kano- of kajaktochten
uitdagende waterevents

- je eigen grenzen ontdekken
door sportevents met de nodige begeleiding om je 
grenzen te kunnen verleggen
fysieke koppelen aan mentale uitdagingen: totaalbe-
levingen
durven ondernemen : startups, starterscommunities, 
etc. 
contacten met andere culturen, grensoverschrijdende 
contacten

- verrassingen
ander soort winkels, not the usual stuff
andere ontmoetingen
andere invalshoeken

- een radicale keuze
van het beleid
grenzen verleggen in slimme technologie
gemeente van de toekomst, ecosystemen bouwen

WAT IS HET NIET?

- voorgekauwde vakanties zonder verrassingen

- voorspelbaar

- ongevaarlijk

- burgerlijk gehoorzaam

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

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
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16.2. IDEEËN EN INSPIRATIE VOOR MAASMECHELEN

16.2.1. Tweedehands
De onlinemarkt voor tweedehandsgoederen stijgt tot 2025 jaarlijks 35 
procent. Dat voorspelt onderzoeksbureau McKinsey op basis van onder-
zoek onder drieduizend consumenten uit  België, Nederland, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk. Met name tweedehandskleding en familie-
producten (zoals speelgoed) zijn populair. De onlinemarkt voor deze twee 
categorieën is in 2020 verdubbeld. In totaal hebben deze twee groepen 
in de onderzochte landen samen een waarde van zes miljard euro.
De groei is volgens McKinsey niet alleen te danken aan de coronacrisis. 
Van de respondenten zegt dertig procent door de pandemie meer twee-
dehands te hebben gekocht, voornamelijk om geld te besparen. 38 pro-
cent zegt gebruikte artikelen te kopen om zo afval te reduceren.
Tweedehands is geen trend in de marge maar een volwaardige trend 
die heel veel potentieel biedt. Het is duurzaam, verrassend ( het is min-
der voorspelbaar dan de collecties in standaard winkels) en goedkoper. 
Tweedehands zie je in alle maten en kleuren. Het kan gaan van een klei-
ne winkel die kledij of speelgoed verkoopt, een zaakje dat kledij voor 
feesten verhuurt, bureelmateriaal dat gerecycleerd en geupcycled wordt, 
meubels etc. Ook grote merken opteren meer en meer om in de tweede-
handsmarkt actief te zijn. Hieronder enkele voorbeelden. 
Naast de trend van tweedehands spreken we ook over upcycling. Waarbij 
bijvoorbeeld kledij niet alleen van de éne naar de andere persoon gaat 
maar waar er van kledij of meubels of andere iets nieuws gemaakt wordt, 
een interessante toevoeging of iets totaal anders: een afgesleten jeans-
broek of jurk waar nieuwe elementen in genaaid worden op een creatie-
ve manier, een oud meubel dat door toevoeging van nieuwe elementen 
een hedendaags gebruiksvoorwerp kan zijn etc.

ReTuna in Zweden: een winkelcentrum voor gerecyclede producten
Het winkelcentrum is te vinden in Eskilstuna, een klein stadje even ten wes-
ten van Stockholm. Televisies, sportkleding, meubels, planten, kleding… Je 
vindt het verspreid over verschillende winkels in ReTuna. Alles wat je in dit 
winkelcentrum koopt is gerecycled, organisch of duurzaam geproduceerd. 
ReTuna is een idee van de lokale overheid, die ernaar streeft een rolmodel 
te zijn op het gebied van duurzaamheid. Het begon klein, maar inmiddels is 
het winkelcentrum uitgegroeid tot tien winkels, een café en een conferen-
tiecentrum. Gemiddeld trekt het centrum 700 bezoekers per dag.

‘ReTuna wil de wereld verbeteren’
Het winkelcentrum is opgezet door Eskilstuna Energi och Miljö, een ini-
tiatief van de lokale overheid. Ze trekken klanten die hier komen uit ide-
alisme, maar ook mensen die gewoon een goedkope televisie zoeken. 
Ze hopen dat het bij steeds meer mensen doordringt dat het beter is om 
ecologische keuzes te maken.

Naast de ecologische waarde zorgt het centrum ook voor werkgelegen-
heid. Meer dan vijftig Zweden werken in het winkelcentrum. Het doel is 
om de wereld een beetje te verbeteren. Ze weten dat ze dat niet alleen 
kunnen doen, maar de klanten voelen dat ze onderdeel uitmaken van 
iets goeds. Retuna toont ook dat mensen willen deel uitmaken van het 
grotere geheel.  

IDEEËN & 
INSPIRATIE 

VOOR 
MAASMECHELEN 
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Intratuin en kringloopwarenhuis “Het Goed” hebben de handen in-
eengeslagen. 
Vanaf 1 november vind je in alle vestigingen van het tuincentrum 
een inzamelpunt voor tweedehandskerstballen.
Van de oude kerstballen maakt Intratuin kerstpakketten die aan 200 
gezinnen worden uitgedeeld die het wat minder breed hebben. Ze 
zien dat veel mensen elk jaar nieuwe kerstversiering kopen, maar 
wat gebeurt er met de oude? Op deze manier  hoopt Intratuin met de 
actie veel kerstballen te redden en tegelijkertijd de mensen die het 
minder breed hebben een vrolijke kerst te bezorgen.

Ook het Zweedse merk Filippa K stapt in de wereld van tweede-
hands. 
Het Zweedse modemerk heeft in het thuisland een marktplaats 
geopend waar consumenten gebruikte kleding van het merk kun-
nen kopen of verkopen. De marktplaats heet Filippa K Preowned. 
“Preowned is een natuurlijke volgende stap voor Filippa K in het 
nemen van verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van 
een kledingstuk en het aanmoedigen van de gemeenschap om hun 
impact op het milieu te verminderen”, meldt het in 1993 opgerichte 
merk.

Webwinkel Zalando start met reparatieservices in Berlijn. 
Daarvoor werkt het platform samen met de Londense startup Save 
Your Wardrobe. De reparatiedienst wordt online aangeboden en richt 
zich op kleding en schoenen. Hiervoor werkt Zalando samen met lo-
kale ateliers en kleermakers. Het ophalen en terugsturen van her-
stelde artikelen wordt afgehandeld door Zalando Premium Logistics. 
De reparatiedienst moet Zalando en zijn klanten helpen om de le-
vensduur van fashion te verlengen. Op den duur wordt de service 
ook uitgerold naar Düsseldorf, om uiteindelijk naar meer markten 
uitgebreid te worden. Naast een reparatieservice investeert Zalan-
do ook in het uitbreiden van zijn tweedehandscollectie. Inmiddels 
beschikt de retailer over een collectie van meer dan 200 duizend 
artikelen.

Zalando opent veertig pop-up stores voor tweedehands
Zalando gaat met Zircle, zijn onlinewinkel voor tweedehandskleding, 
op tournee. De e-tailer brengt het concept in pop-upvorm naar veer-
tig Duitse steden. 
Zalando startte twee jaar geleden met Zircle. Het platform moet de 
Duitse webwinkel helpen om tegen 2023 de levensduur van vijftig 
miljoen kledingstukken te verlengen. Zircle is actief in België, Polen, 
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Zweden en Denemarken.

Urban Outfitters start met tweedehands
Urban Outfitters stapt in tweedehands. De retailer introduceert dit 
najaar een marktplaats voor tweedehandsgoederen genaamd Nuuly 
Thrift, zo melden diverse Amerikaanse media. 
Nuuly Thrift is een app die in eerste instantie alleen beschikbaar is 
voor iPhone-gebruikers. Via de app kunnen consumenten dames-, 
heren- en kinderkleding van alle Urban Outfitters-merken kopen en 
verkopen.

Indien de klant een item verkoopt via de marktplaats, kan hij of zij de 
opbrengst direct laten storten op een bankrekening of laten omzetten in 
Nuuly Cash. Voor laatstgenoemde krijg je tien procent van de verkoop-
waarde extra. Nuuly Cash kan direct weer geïnvesteerd worden op het 
tweedehandsplatform. 
Onder Urban Outfitters vallen onder meer de merken Anthropologie, 
Free People, Nuuly en Urban Outfitters. 

Hoe eBay inzet op ‘recommerce’
Tweedehands is hip en menig retailer speelt hier dan ook gretig op in. 
De nieuwe markt is met name populair onder generatie Z, blijkt uit een 
onderzoek van eBay. Bedrijven doen er dan ook slim aan om hier iets mee 
te doen volgens de online veilingsite. Zelf zet het bedrijf vol in op deze 
nieuwe markt, die ook wel ‘recommerce’ wordt genoemd. 

De Bijenkorf denkt na over inruilservice
De Bijenkorf wil zijn aanbod op steeds meer verschillende manieren ver-
duurzamen. Inruil, tweedehands, verhuur en reparatie hebben daarbij de 
aandacht. Consumeren moet niet meer draaien om zoveel mogelijk, maar 
om bewust kopen. “Sparen voor iets moois dat je écht graag wilt hebben, 
en daarna nog een tweede leven kunt geven. Dat kan bijvoorbeeld door 
een kledingstuk te laten vermaken. Of nog mooier: weer in te ruilen. 

IKEA maakt van koopjeshoek een Circular Hub
IKEA introduceert de Circular Hub met een breed aanbod van tweede-
hands meubels. De ruimte is te vinden op de plek van de voormalige 
koopjeshoek.
In de Circular Hub worden producten verkocht die als showmodel zijn ge-
bruikt, beschadigingen hebben opgelopen of zijn geretourneerd. Er zijn 
ook oude IKEA-meubels te vinden die door klanten zijn ingeleverd via de 
inruilservice. Ook liggen er reserveonderdelen, zoals schroefjes en tafel-
poten. IKEA laat er ook zien hoe meubels worden hersteld, herverpakt en 
gedemonteerd.
De Zweedse warenhuisketen werkt binnen het concept samen met Het 
Goed. Het kringloopwarenhuis ontvangt van IKEA de producten die van-
wege ruimtegebrek niet in de Circular Hub passen.
Om de nieuwe ruimte onder de aandacht te brengen is IKEA een samen-
werking aangegaan met twaalf lokale kunstenaars die laten zien hoe je 
oude IKEA-meubels een tweede leven kunt geven. Bij ieder kunstwerk zit 
een handleiding, zodat klanten zelf ook aan de slag kunnen.
IKEA wil in 2030 volledig circulair zijn.

Wat betekent dit voor Maasmechelen?
Binnen het thema “grenzen verleggen” kan deze belangrijke trend bete-
kenisvol zijn voor het hele fashion aanbod in Maasmechelen. Specifiek 
voor de heraanleg van de Pauwengraaf kan gezocht worden naar creatie-
ve combinaties van deze trend met de diverse authenticiteit (‘mondiaal’ 
tweedehandsaanbod uit verschillende culturen), het ruwe / rebelse en 
natuurgerelateerde, gecombineerd met de eigenschappen van de trotse 
pauw (cfr. auto-toeren). In de authentieke Pauwengraaf kunnen enkele 
goed gekozen ketens in dit segment een plek hebben. Minstens even be-
langrijk is het stimuleren van de huidige handelaars en mogelijke nieuw-
komers om zich te laten inspireren door deze nieuwe trend en – naast het 
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aanbod van nieuwe waren – te experimenteren met tweedehandsartike-
len, herstelservice etc. 
Als mensen dan op bezoek gaan in de straat verleggen ze hun grenzen en 
worden ze in elke winkel verrast. Door dergelijke winkels te combineren 
met lokaal ondernemerschap, horeca en creatieve ontmoetingsplaatsen 
én er gericht rond te communiceren wordt het effect alleen maar groter. 
In de Dokter Haubenlaan komt het accent meer op diensten, horeca en 
op het herwaarderen van de eigen, Maaslandse stijl te liggen. Ook daar 
kan het kiezen voor tweedehands, bijvoorbeeld in de inrichting van za-
ken, een extra bijdrage leveren aan de keuzes voor duurzaamheid die al 
gemaakt worden (o.m. de verlichtingspalen) en aan de sfeer, aansluitend 
bij de Maaslandse bouwstijl. Een bewuste vintage-look, gecombineerd 
met duurzame materialen, zorgt voor het versterken van een hedendaags 
gevoel van authenticiteit. 

16.2.2. Natuur en natuurbeleving in de brede zin
Zoals reeds eerder aangegeven in het kader van de megatrends is natuur 
in veel aspecten een troef binnen het DNA van Maasmechelen. 
• Natuurbeleving waardoor je je grenzen verlegt: extreme sporten, 
 uitdagingen zoals trials, en andere
• Natuur als bondgenoot voor meer levenskwaliteit. Verbondenheid met
 de natuur door andere natuurbeleving: overnachten in de natuur,  
 overleven in de natuur, je plan leren trekken in de natuur. Dit zijn ook  
 grensverleggende aspecten van de natuur, die een andere doelgroep  
 aantrekken die diegene die via extreme sportuitdagingen de natuur  
 willen beleven.
• De natuur leren kennen. De geneeskrachtige werking van de planten in
 de Maasmechelse natuur. Wandelingen met lokale gidsen die de 
 bezoeker zowel de ecologische waarde, de lokale flora en fauna als de
 eigen geschiedenis van de huidige natuurplekken laten ontdekken.

De ‘Highline’ in New York is hét voorbeeld van een hedendaagse inte-
gratie van een nieuw stuk natuur en beleving in de stad. Dit langgerekte, 
hoogliggende stadspark werd aangelegd op het traject van een in onbruik 
geraakte spoorwegbedding in Chelsea, vlakbij Manhattan. De beplanting 
is een knipoog naar de wilde begroeiing die de spoorlijn voordien over-
woekerd had. Langs de Highline zijn een aantal goed gekozen kunstwer-
ken opgesteld. 

Wat betekent dit voor Maasmechelen?
Maasmechelen ontwikkelt intussen haar eigen concept op basis van de 
principes van rewilding. Zo werden ook voor het centrum streekeigen 
plantenmixen samengesteld die bij de heraanleg van het centrum overal 
in de groenaanleg worden meegenomen. Ook water is belangrijk voor 
Maasmechelen en mag in het centrum herkenbaar terugkomen.
Door de authentieke natuur, die nu al heel wat wandelaars, fietsers en 
andere bezoekers aantrekt, op een originele en verrassende manier bin-
nen te brengen in het centrum, wordt niet alleen de belevingskwaliteit 
er verhoogd, maar zullen vele bezoekers ook de weg naar het centrum 
gemakkelijker vinden. Zeker als dit gecombineerd wordt met goed geko-
zen wandel- en fietsroutes en met een heldere, creatieve en natuur-gere-
lateerde bewegwijzering.
Daarnaast is er ook nog veel potentieel in het samenwerken met bepaal-

de bedrijven en merken. Er wordt in Maasmechelen al samengewerkt 
met Golazo voor de trail en diverse andere sportacitiviteiten. Maar hier-
rond kan een strategisch plan ontwikkeld worden dat de diverse moge-
lijkheden van samenwerking bekijkt.

• Maasmechelen op de kaart zetten als uitdagende regio om je grenzen  
 te verleggen in de natuur en natuurbeleving.
• Strategisch plan opzetten met mogelijke samenwerkingen en deze 
 fysiek bundelen in de gemeente, maar ook marketing gewijs naar 
 buiten brengen:
• Groeperen van winkels zoals AS Adventure, fietsenherstelwinkels, 
 fietsenwinkels, sportbenodigdheden, kleine en grote winkels die 
 natuurbeleving stimuleren aanzetten om zich in Maasmechelen te 
 vestigen, gezamelijke marketingacties, …
• Filosofie ontwikkelen rond grensverleggende natuurbeleving gelinkt 
 aan klimaatdoelstellingen of samenwerken met bedrijven die dit doen  
 zoals het bedrijf Patagonië:

16.2.3. Streetart  
In streetart is de straat zowel atelier als expositieruimte.
Als je de term streetartstreetart hoort, associeer je dit waarschijnlijk me-
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teen met namen als Banksy, Mr. Brainwash of Jef Aérosol, verantwoorde-
lijk voor de grote mural Chuuuttt! in het Parijse Beaubourg district. Maar 
in alle grote en minder grote steden is straatkunst te vinden. Vaak op de 
meest verborgen en verrassende locaties. Deze vorm van kunst is voor 
iedereen; zij bevindt zich letterlijk in de openbare ruimte! Ze trekt de aan-
dacht van het argeloos door de straten struinende publiek, doet mensen 
even stilstaan, moedigt ze aan tot nadenken en brengt het straatbeeld tot 
leven. Urban streetart maakt op een proactieve manier deel uit van onze 
samenleving.

Streetart is net als graffiti kunst een subgenre van urban art. Vrij vertaald 
staat urban art voor kunst die (legaal of illegaal) onderdeel uitmaakt van 
het stedelijk landschap. Bij graffiti staat de alias, de handtekening van de 
kunstenaar centraal; het werk is imagegericht. Bij streetart draait het echt 
om het beeld, de boodschap die de kunstenaar wil verkondigen. Hij of zij 
wil met het werk in de openbare ruimte echt iets teweegbrengen.

Streetart onderscheidt zich door de authenticiteit van elk werk, dat tel-

kens een verhaal vertelt. Dat kan een protest tegen de consumptiemaat-
schappij zijn, een politiek getinte boodschap, een persiflage of een per-
soonlijk verslag. De straat is zowel atelier als expositieruimte en het niets 
vermoedende publiek de recensent.

Wat kan streetart betekenen voor Maasmechelen?
Streetart kan het grensverleggend karakter van Maasmechelen accen-
tueren. Daarnaast kan streetart ook zorgen voor een andere vorm van 
signalisatie en looplijnen in Maasmechelen. Een goed voorbeeld is Coil 
Drops Yard, een nieuw shoppingcentrum op 5 minuten van King’s Cross 
St Pancras station in Londen. De oude industriële site is volledig ver-
nieuwd met respect en behoud van de geschiedenis. Het is een grote site 
waar je mogelijks je weg niet vindt. Er is op een streetart manier gewerkt 
aan een zeer interessante signalisatie die je vanaf het station leidt naar 
de site en ook naar alle winkels en restaurants. Het is een totaalconcept 
dat alles verbindt. Dit is een inspiratiebron voor Maasmechelen om de 
Pauwengraaf te verbinden met de andere aspecten en omgevingen in 
Maasmechelen en alle troeven van Maasmechelen uit te spelen. 
De prachtige naam van de Pauwengraaf geeft heel wat mogelijkheden 
voor een eigen signatuur van streetart in de straat. Zo zouden de toegan-
gen van de straat meteen visueel gemarkeerd kunnen worden door de 
pauw / pauwenoog / staart.
Het idee van de kunstplek – bijhuis van CC – in een leegstaand pand geeft 
mogelijkheden om dit te faciliteren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van 
workshops in deze nieuwe ruimte, gecombineerd met het aanbieden van 
locaties in de straat, gecoördineerd door de plaatselijke kunstsector. 

16.2.4. Streetwise
Streetwise staat voor “op straat wijs geworden”. Slim worden door erva-
ring opgedaan in het straatleven; wetend hoe men zich op straat staande 
houdt en gedraagt. 

Voorbeelden:

Hal 4  of de maakleerplek in Leuven laten jongeren 
op een streetwise manier leren. 
Hal 4 organiseert projecten voor jongeren in de leeftijd tussen de 14 en 
19 jaar in de disciplines theater, dans en digitale media. Uitgangspunt 
is een streetwise benadering en aansluiting op de belevingswereld van 
jongeren.  http://www.hal4.nl/

Ondernemers naar de Heerlense binnenstad 
Stichting Streetwise bracht de afgelopen vijf jaar ruim honderd nieuwe 
ondernemers naar het centrum van Heerlen. Het slagingspercentage van 
de ondernemers is met 95% bijzonder hoog. De ondernemersgerichte 
aanpak van Streetwise-oprichters Sjaak Vinken en Leonie Kuepers is zó 
succesvol, dat Stadsregio Parkstad het duo onder haar hoede nam en hun 
methode uitrolt over de hele regio. 
Stichting Streetwise bestaat uit Sjaak Vinken (49) en Leonie Kuepers 
(31) en is eigenlijk een uit de hand gelopen burgerinitiatief. Streetwise 
werkt inmiddels voor een groot gedeelte van haar tijd voor de Stadsre-
gio Parkstad als onderdeel van een bredere retailaanpak, maar opereert 
nadrukkelijk zelfstandig. Streetwise legt de verbinding tussen gemeente, 
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het vastgoed, de verhuurders en startende ondernemers. Het duo Vin-
ken-Kuepers legt daarbij steeds meer de nadruk op het begeleiden van 
nieuwe concepten tot duurzame ondernemingen voor vitale binnenste-
den. Het gaat om méér dan leegstandsvulling alleen. De komst van web-
winkels heeft natuurlijk gevolgen voor binnensteden, maar dat hoeft niet 
direct te leiden tot leegstand. Streetwise pleit daarom voor een andere 
benadering. ‘Er is genoeg ondernemerschap en genoeg vraag naar fysie-
ke winkels en horeca, maar niet elk concept is geschikt. 

Echte ondernemers hebben geen winkel, maar een bedrijf
Om dit te bereiken bieden ze startende ondernemers, die vaak zelf bij 
hen aankloppen, een begeleidingstraject (van gemiddeld acht maanden) 
aan van idee tot opening. Deze ondernemers komen terecht in verschil-
lende branches, zoals horeca, mode, dienstverlening, educatie of wonen. 
Streetwise helpt ze met alles wat erbij komt kijken om een onderneming 
op te zetten. Van het vinden van een locatie tot begeleiden bij een fi-
nancieel plan, van bemiddeling in huurvoorwaarden tot het zoeken naar 
geschikte financiers. 

Streetwise sporten in de gemeente
In Streetwise Sporten heeft de Nederlandse Basketball Bond met plezier 
en overtuiging het voortouw genomen om het potentieel van sporten in 
de openbare ruimte te onderzoeken. In samenwerking met het Mulier In-
stituut werden interviews met stakeholders gehouden en meetings met 
experts uit de praktijk georganiseerd. Dit heeft veel waardevolle informa-
tie opgeleverd over hoe Streetwise Sporten kan worden aangepakt. 
In het project is tevens een aanzet gegeven tot het vormen van relaties 
tussen bonden, gemeenten, woningbouwcoöperaties en instituten zoals 
de Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation. Zij heb-
ben allen hetzelfde doel voor ogen, namelijk mensen in contact te laten 
komen met sport en ze te stimuleren tot meer bewegen. 

Wat kan dit betekenen voor Maasmechelen?
Het idee van Streetwise sluit goed aan bij het avontuurlijk/natuurlijk/re-
belse karakter van Maasmechelen. Net als de ruwe natuur is ook de straat 
een soort ‘jungle’ die zijn eigen regels heeft, met gebruiken zoals het 
paraderend rondrijden met de auto. En met talloze mogelijkheden van 
avontuurlijke beleving die je maar kan aanboren als je ‘de straat kent’, als 
je het DNA, de stijl etc. kan opsnuiven en van daaruit kan ondernemen. 
Maasmechelen kan kiezen voor een structureel “Streetwise-aanbod” , 
waarmee bijvoorbeeld het plezier en genot dat sport kan bieden voor 
iedereen aantrekkelijk en toegankelijk wordt gemaakt. Voor Maasmeche-
len gaat het in het bijzonder om natuurgelinkte sporten in de buitenlucht 
zoals wandelen, fietsen, trail, maar ook skaten past in dit concept. Dit 
gekoppeld aan het creëren van plekken voor jongeren om te leren van 
anderen op een streetwise manier, maar ook ondernemers ondersteunen 
op een dergelijke manier. Dit kan een keuze van Maasmechelen zijn en is 
een uiting van het verleggen van grenzen door te kiezen voor een andere 
vorm van “opleiden”. 
16.2.5. Creativiteit
Creativiteit veronderstelt een flexibele houding die de mens in staat stelt 
om oude manieren van denken en handelen te overstijgen, gewoontes 
te veranderen of ook om de dingen van alledag in een nieuw licht te 

kunnen zien. In het algemeen zijn een grote portie zelfvertrouwen en 
fantasie nodig om de eigen ideeën ook dan te verwezenlijken wanneer ze 
buiten de norm vallen en op weerstand stuiten. Onder creativiteit wordt 
het vermogen verstaan om iets nieuws, origineels, iets wat er niet eerder 
is geweest, te scheppen. Het kan daarbij om iets materieels of iets gees-
telijks gaan.
In onze hoogtechnologische en zeer geregelde maatschappij wordt het 
steeds moeilijker om de eigen ideeën uit te leven en in praktijk te bren-
gen. Aan de andere kant wordt dit steeds belangrijker omdat de concur-
rentieslag tussen personen en tussen ondernemingen zich met name op 
het gebied van innoverend vermogen afspeelt. Creativiteit is iets nieuws 
zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws vinden en iets 
nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier 
van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een 
combinatie van deze drie.
Creativiteit is natuurlijk nauw verbonden met kunst. Kunstenaars kijken 
op een nieuwe manier naar de wereld om hen heen en geven daar ui-
ting aan op een oorspronkelijke manier. Kunstenaars maken iets nieuws. 
Soms begint dat met een idee. Maar soms begint dat ook gewoon met 
het materiaal.
Creativiteit beperkt zich uiteraard niet tot kunst. Ook in het leven én in 
het werk is creativiteit belangrijk. Een werkgerelateerde definitie van cre-
ativiteit is: ‘met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die 
met de functie verband houden, nieuwe werkwijzen of nieuwe toepassin-
gen bedenken.’ Je zou ondernemen kunnen zien als de werk-gerelateerde 
vorm van creativiteit. Ondernemen als steeds weer open staan voor wat 
anders, beter, creatiever kan. En de moed, de energie hebben om het ook 
daadwerkelijk te realiseren. 

Wat betekent dit voor Maasmechelen?
Samen met streetwise, streetart, jongeren en ondernemerschap vormt 
creativiteit een belangrijk aspect binnen het DNA van “verleg je grenzen”. 
Maasmechelen heeft het potentieel om hierop in te zetten door bijvoor-
beeld een jaarlijks creatief festival dat de gemeente Maasmechelen over-
stijgt. Dat vertrekt van het DNA maar dat boven zichzelf laat uitgroeien 
buiten de grenzen van Maasmechelen cfr. De Triënnale van Brugge, Kas-
sel en andere. 
Creativiteit kan ook een meerwaarde zijn voor de uitstraling van de 
“Pauw” en de Pauwengraaf om dit op een “andere manier” te bekijken. 
Daarvoor kan de samenwerking met het Cultuurcentrum en het openen 
van een bijhuis met een activerende werking in de Pauwengraaf een be-
langrijke hefboom zijn. Voor de Dokter Haubenlaan zien we een gelijk-
aardig potentieel in het verder faciliteren van creatieve jeugdwerking in 
jeugdhuis ’t Alibi.
Het beeld van de pauw is een beeld van fierheid. Dit is een krachtig beeld 
dat een mooie rode draad kan zijn doorheen de ganse Pauwengraaf en bij 
uitbreiding in heel Maasmechelen. De pauw kan op een illustratieve ma-
nier tot leven gebracht worden zoals dat gebeurt door het bekende “La 
Samaritaine” in Parijs, waar de pauw hét symbool is van de concept store 
sinds eeuwen en waar de fantastische muurschilderijen van de pauw alle-
maal werden gerestaureerd. Maar het kan ook tot leven gebracht worden 
in een logo, in streetart, in juwelen etc. 
16.3. Ideeën uit het ganse traject en concept voor de Pauwengraaf

16.3.1. Waardevolle ideeën uit het traject
Tijdens de bijeenkomsten met betrokken Maasmechelaars kwam een 
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hele waaier aan wensen en mooie en creatieve ideeën naar voor. Hierbij een overzicht van de ingevingen die 
goed aansluiten bij het DNA van Maasmechelen en/of gewoon bijzonder waardevol zijn op zichzelf. Sommige 
van deze pistes worden al meegenomen in de verdere plannen of zijn al in uitvoering. De andere ideeën blij-
ven een bron van inspiratie voor de toekomst.

Algemeen:
• inzetten op een “hele dag beleven in Maasmechelen”: shoppen, chillen, wandelen/fietsen, eten 
• de Rijksweg snijdt de Pauwengraaf en Dr. Haubenlaan van elkaar af; inzetten op versiering en beleving van  
 de Rijksweg om beiden met elkaar te verbinden; minder rijstroken: van vier nu naar twee: laan van
 maken 
• sterk inzetten op kernversterkend beleid (beperken van ‘wildgroei’) en in dit kerngebied ondernemerschap  
 beter faciliteren (bv logistieke ondersteuning, regelgeving)
• richt een panel op als klankbord voor (jonge) ondernemers, stel een centrummanager/verbindingsmanager aan
• meer samenwerking tussen handelaars en gemeente
• betere verbindingen en bewegwijzering
• toon aandacht voor diversiteit ook in toegankelijkheidsbeleid, bv voor rolstoelgebruikers 
• meer inzetten op toerisme, dus ook horeca en overnachtingsmogelijkheden
• architectuur, bushaltes, bruggen etc. creatief inkleuren: graffiti/streetart, land-art, …

Dokter Haubenlaan:
• jeugdhuis ‘t Alibi groter maken (incl. opnamestudio); nog meer dan nu een plaats van maken om samen te  
 komen; ook openstellen voor ‘oudere jongeren’, drempel – ook letterlijk - verlagen 
• smaller en gezelliger maken; meer horeca, meer geclusterd
• bij heraanleg terrassen voorzien
• terug een Dorpsstraat van maken: rustig, aangenaam, toegankelijk
• Kerkplein moet horecacentrum / dorpsplein worden
• verbinding met water door bv een goot met water door de hele straat
• visuele link naar de speeltuin
• verbreden van brug om er een uitkijkpunt van te makenuitnodigende sfeer op straat: verlichting, feest,  
 evenementjes
• verjongen van het aanbod, diverser, themacafés

Pauwengraaf:
•  terugkerend streetfood-festival gezien de multiculturele keuken (geur!) 
• maak het verschil met Maasmechelen Village door focus op unieke zaken en diversiteit
• druk diversiteit ook uit in materialen en kleurkeuze
• benadruk diversiteit: geef ondernemers de kans om hun eigenheid in de verf te zetten
• winkels en horeca weerspiegelen de diverse samenstelling van de bevolking
• warmere look & feel; bv volgens de seizoenen
• eerder organisch dan rechttoe-rechtaan
• streetart (met pauw)
• historische verbinding met mijn / cité zichtbaar maken; uitgaansplek voor gelukzoekers
• open ateliers van handelaars in actie
• adem-ruimte: meer activiteit naar buiten brengen
• roei- of zwemvijver in het midden van de straat
• pop-up boetieks, eerder dan ketens; voor funky / bijzondere ondernemers
• parkings verminderen (naar Europaplein)
• rustplekken voorzien tussen winkels en horeca; zitplekken; inkleding geïnspireerd door (wilde) natuur, 
 mijnverleden
• kunst als manier om diversiteit uit te drukken, leegstand in te vullen, kleur te brengen, ontmoeting te 
 creëren, jongeren te betrekken
• centrale ontmoetingsplek, ook voor events, optredens
• natuurlijke overkapping met mega-druivelaar

• natuurbeleving en historisch besef creëren vanuit het centrum met bordjes, een wandeling, etc.; educatieve 
 aanpak met aandacht voor verschillende leeftijden, ook kinderen en jongeren 
• mijnmuseum: aandacht voor verleden en gedeelde cultuur 
• minder auto’s, meer ruimte voor trager verkeer
• meer aandacht voor verzorgde panden / gevels
• voorzieningen voor kinderen in de winkelstraat

16.3.2. Concept voor de Pauwengraaf
Zoals hoger beschreven was de laatste sessie volledig gewijd aan het co-creëren van een concept voor de 
Pauwengraaf. 

Het finale concept voor een grensverleggende Pauwengraaf:
De Pauwengraaf van de toekomst is een dynamische straat met ruimte voor handel & horeca, groen & water, 
kunst & beleving. Om dit mogelijk te maken wordt de straat op een adaptieve manier ingericht. Dit wil zeggen 
dat dezelfde ruimte, afhankelijk van de nood en het moment, als parking, terras, groenruimte of evenemen-
tenplek kan functioneren. De auto blijft welkom in de Pauwengraaf, maar in één richting.  Door de straat een 
meanderend karakter te geven vertraagt niet alleen het verkeer, maar wordt de lange rechte lijn voortdurend 
doorbroken om plaats te maken voor een organisch gevoel dat uitnodigt tot flaneren en beleven, fietsen en 
wandelen. De reeds ontwikkelde plantenmixen zorgen voor het nodige groen, aangevuld met waterpunten.

Het eigen, diverse karakter van de handelszaken wordt benadrukt door deze in hun uitstraling te ondersteu-
nen (binnen en buiten) en door de eigenheid te versterken en aan te vullen met nieuwe zaken. Daarbij wordt 
een combinatie nagestreefd van natuurbeleving-gerelateerde handel en de ‘stijl van de Pauw’: ‘Wild-chique’. 
Dit staat voor trendy en natuurlijk, duurzaam, authentiek/anders, rebels en trots. Trends als cradle to cradle, 
tweedehands en vintage passen hierbij, gecombineerd met de cultureel-diverse eigenheid van de straat en de 
Maasmechelen typerende natuurbeleving.

De Pauwengraaf verlegt haar grenzen ook door letterlijk over de drempel te stappen en het diverse aanbod dat 
achter de horecagevels zit naar buiten te brengen met een multiculturele streetfoodmarkt, die op geregelde 
tijdstippen doorgaat in de straat. Vertrekkend van de eigen, lokale horeca die er een plek krijgt, aangevuld 
met complementaire, concept-versterkende horeca en met aandacht voor natuur en ecologie (bv trendy veg-
gie-aanbod, afvalbeperking). Hiervoor wordt in de straat adaptieve ruimte voorzien. 

Over de ‘Look & feel’: de ‘Stijl van de Pauw’ is en blijft een belangrijk element in de Pauwengraaf. De trotse, 
pronkende pauw zien we in de ‘m’as-tu-vu’-sfeer, bijvoorbeeld van de rondtoerende auto’s. Zij blijven een 
plaats krijgen, zij het in één richting. Daarnaast is ook het naar buiten komen, het zichtbaar maken van wat 
de Pauwengraaf in huis heeft, een gebaar dat past bij de pauw. Dat zien we in de streetfoodmarkt, de terras-
sen, evenementen, … De pauw is een kleurrijke vogel, met een eigen kleurenpalet van voornamelijk blauw 
en groen, maar ook schakeringen van geel, bruin en de schittering van de regenboog. Deze mogen zichtbaar 
zijn in de straat en sluiten goed aan bij de kleuren van de natuur, waar Maasmechelen verder op wil inzetten. 

Het kleurenpalet van de pauw is een beeldbepalende inspiratie voor de inrichting van de straat. In de gevels 
vertaalt dit zich als een dynamisch samenspel van groengevels gecombineerd met (herstel van) waardevolle 
gevels en met gevels waarbij slim, smaakvol en gevarieerd gebruik wordt gemaakt van het kleurenpalet van 
de pauw.  Kunst, met name streetart, kan hier een plek in krijgen.

Streetart speelt een sleutelrol in het zichtbaar maken van het nieuwe concept. De straathoofden krijgen me-
teen aandacht als toegang tot de grensverleggende Pauwengraaf als de pauw daar visueel aanwezig is. Aan 
het begin en het einde van de straat, waar de beeltenis van de pauw de identiteit kan ‘pimpen’ en markeren. 
De straathoofden vormen ook de verbinding met de omgeving. Ook die mag zichtbaar gemaakt en versterkt 
worden. De verbinding met het andere winkelaanbod in Maasmechelen én met de natuurbeleving, o.m. in 
het Nationaal Park Hoge Kempen. De aansluiting met het Europaplein en het plein zelf zijn ideaal gelegen 
om vooral op die natuurverbinding in te zetten. Met een fietspunt en een toeristisch recreatief aanbod.  De 
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kop aan de shoppingkant kan dan weer de uitnodiging vormen om het daar passerende winkelpubliek ook de 
Pauwengraaf te laten ontdekken. Een flankerend parkeerbeleid, met aanduiding van de wandelafstand/-tijd 
naar de straat kan dit verder ondersteunen.

Naast het verzorgen van de toegangen is hier ook het aanbrengen van visueel verbindende signalisatie en 
richtingwijzers van belang. Dit geldt trouwens niet alleen voor de Pauwengraaf. Het doortrekken van de stijl 
van een natuur-geïnspireerde streetart door heel Maasmechelen kan een sterk verbindend én DNA-verster-
kend effect hebben op het verspreide aanbod en vormt een gids voor elke bezoeker.

Een arthouse – sateliet van het CC – in de straat kan Kunst en streetart in het hart van de Pauwengraaf en in 
haar DNA verankeren. Met een eigen werking binnen (ateliers, toonplek,…) die zich vertaalt naar buiten, in de 
straat. Een arthouse dat met name een broedplek voor streetart en landart (natuurgerelateerd) kan zijn en een 
trekpleister voor jonge en minder jonge creatievelingen.

Een totaal andere inspiratie is het bekende Parijse warenhuis “La Samaritaine”. La Samaritaine is een groot-
warenhuis in het centrum van Parijs. Het opende zijn deuren in 1869 en was gebouwd in opdracht van Ernest 
Cognacq. Het warenhuis is sinds 2001 in het bezit van het luxewarenconcern Louis Vuitton Moët Hennessy. 
Het gebouw heeft een art-deco stijl met een ijzeren constructie en glazen koepel. Het interieur van La Sama-
rataine bevat een art-decotrap en hangende galerijen. De hoofdarchitecten waren Frantz Jourdain en Henri 
Sauvage. Op de bovenste verdieping was een restaurant met een mooi uitzicht op Parijs. 
Op 15 juni 2005 sloot La Samaritaine plotseling haar deuren. Op 6 juni 2008 presenteerde de directie een 
verbouwingsplan. La Samaritaine zou in de toekomst onderdak moeten bieden aan winkels, kantoren, een 
hotel, een kinderdagverblijf en HLM-woningen voor de lagere inkomens. 
De verbouwing, waarbij de historische gevels deels werden afgebroken, werd sterk gecontesteerd door ver-
enigingen die het onroerend erfgoed van Parijs bewaken, wat leidde tot een jarenlang aanslepende rechts-
zaak. De verbouwingen werden in augustus 2015 opnieuw opgestart. Op 23 juni 2021 werd het warenhuis 
officieel heropend.
Ondertussen is het warenhuis terug open en volledig gerestaureerd. Maar vooral ook alle muurschilderijen 
met de “PAUW” als rode draad zijn een mooie inspiratiebron voor de Pauwengraaf. De verbinding tussen de 
fiere pauw en de wat er in het warenhuis kan gekocht worden om jezelf als een pauw te voelen. Ook de ver-
binding tussen traditie en toekomst is interessant. La Samaritaine is een beleving en kan op deze manier ook 
een inspiratie vormen voor Maasmechelen.   

16.4. Actieplan

1. HET DNA EIGEN MAKEN
Op dit punt heeft Maasmechelen al belangrijke eerste stappen gezet. Tijdens het traject werden de tussen-
tijdse resultaten, met name de essentiële bouwstenen die bepalend zijn voor de identiteit van Maasmechelen 
(ongerepte natuur, diversiteit, mijnverleden, de Maas) al meegenomen in de plannen die op dat moment wer-
den uitgewerkt. Dat komt het sterkst tot uiting in de heraanleg van de Dokter Haubenlaan, waarin de ideeën 
die hierrond tijdens het traject ontstonden, verweven zijn. Om die reden werd hier ook geen apart hoofdstuk 
gewijd aan het concept voor de Dokter Haubenlaan. De ideeën daarvoor zijn helder en worden gaandeweg 
meegenomen in de verdere ontwikkelingen. 
Daarnaast heeft het NdK-traject ook zijn invloed gehad op het gelijklopende traject rond branding. In de ana-
lyse van SirFish zijn dezelfde bouwstenen en de zich hier ontwikkelende visie meegenomen om te komen tot 
het campagneconcept ‘Weg van alles en toch dicht bij’.

Voor de Pauwengraaf: Omdat het voorgestelde, grensverleggende concept voortbouwt op de actuele eigen-
heid van de straat en die wil versterken is het aangewezen om de handelaars, bewoners en eigenaars intensief 
te blijven betrekken bij het verder ontwikkelen en vormgeven van de ideeën. Dit kan in een participatief tra-
ject, dat start met een feestelijk informatiemoment voor deze rechtstreeks betrokkenen. 
Een toegankelijke, aantrekkelijke voorstelling van het DNA, mee toegelicht door mensen van de straat die 
zelf bij het traject betrokken waren, is een eerste stap om te situeren hoe het concept tot stand is gekomen. 

Vervolgens is de beste manier om het DNA eigen te maken het te laten leven en ervaren. 

2. VERBINDING TUSSEN HET DNA EN CITYMARKETING
Het bureau Sirfish heeft in opdracht van de gemeente Maasmechelen een voorstel uitgewerkt voor positione-
ring van de gemeente voornamelijk gericht op toerisme. Deze opdracht is gelijktijdig gebeurd als de opdracht 
rond het DNA. Beide trajecten zijn ongeveer tot dezelfde conclusie gekomen, alleen gaat het DNA net iets 
verder. Beide trajecten hebben een belangrijke meerwaarde en beide trajecten zijn ook met elkaar verbonden 
geweest en hebben samen gewerkt. Het DNA kan nog meer inspireren en kan helpen om nog verder te gaan 
en relevanter en onderscheidender te zijn door bewust te kiezen voor “Grenzen Verleggen” en dit consequent 
toe te passen. Dit vereist lef om resoluut te kiezen, analyses te maken van relevante doelgroepen en gerichte 
communicatie naar doelgroepen die het meest vatbaar zijn voor het “Verleggen van Grenzen”. De eerste stap-
pen werden gezet door Sirfish en door het DNA traject maar er is nog veel ruimte om hierop verder te bouwen 
in citymarketing, toerisme etc.  

3. HET ACTIEPLAN VOOR DE PAUWENGRAAF IMPLEMENTEREN
Het hierboven omschreven concept vraagt een langetermijn plan in verschillende stappen, waarvoor we hier 
een aanzet doen.

Algemene principes, mee te nemen in de deelprojecten: 
• de Pauwengraaf van de toekomst is een dynamische straat met ruimte voor handel & horeca, groen & water, 
 kunst & beleving. 
• het eigen, diverse karakter van de straat wordt meegenomen in verdere ontwikkelingen.
• de stijl van de pauw: ‘Wild-chique’: trendy en natuurlijk, duurzaam, authentiek/anders, rebels en trots. 
 Met de pauw als inspiratie en motief.

Korte termijn aanpak:
• communicatie met de rechtstreeks betrokkenen: ondernemers en bewoners van de straat
• visueel verankeren van de aanpak met streetart ter hoogte van de straathoofden
• oproep / wedstrijd organiseren voor jongeren, kunstenaars, … om de stijl van de pauw op diverse manieren
 zichtbaar te maken in de straat
• huisstijl ontwikkelen die de stijl van de pauw verbindt met de stijl van Maasmechelen (MM)
• try-outs organiseren voor de streetfoodmarkt, waarbij gestart wordt met de eigen horeca van de straat; de
 gemeente kan hiervoor tijdelijke locaties (bv containers of houten constructies) ter beschikking stellen
• fietspunt opstarten aan het Europaplein
• samenwerking met Cultuurcentrum opstarten: aanpak visuele inrichting, streetart; gesprek aangaan over 
 arthouse in de Pauwengraaf
• ondersteunen van ondernemers in het aanpassen van de eigen zaak in het kader van het concept, met 
 aandacht voor diversiteit en authenticiteit
• creatieve signalisatie die de straat op een aantrekkelijke en uitnodigende manier verbindt met de andere
 krachtpunten van Maasmechelen: natuur, shoppen, mijn, …
• principes en criteria DNA meenemen in de lopende ontwikkelingen voor de Pauwengraaf

Lange termijn aanpak:
• dynamisch-adaptieve inrichting van de straat, zodat de straat niet meer ervaren wordt als één (te) lange lijn, 
 maar een organisch, verrassend en flexibel karakter krijgt
• permanente  voorzieningen in de straat voor events en streetfoodmarkt, in de ‘stijl van de pauw’
• rewilding-inrichting met streekeigen plantenmixen en water
• evolutie naar éénrichtingsverkeer voor auto’s, gecombineerd met het creëren van ruimte voor de zachte
 weggebruiker
• aantrekken van natuur- en avontuur-gerelateerde zaken
• versterken van authenticiteit en diversiteit in horeca en retail; zowel bij bestaande zaken als in aantrekken  
 van nieuwe
• facelift van de gevels volgens stappenplan, waarbij gestart kan worden met gevels die dringend aan 
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 vernieuwing toe zijn; uitwerken van een stimulerend financieringsmodel 
• co-creatie van een Arthouse in de Pauwengraaf, in samenwerking met het Cultuurcentrum
• verdere visuele inrichting van de straat in synergie met het Arthouse / CC

Het uitwerken van het concept voor de Pauwengraaf vraagt tijd. De planning zal vooral bepaald worden door 
de ruimtelijke structuurwerken en door het participatieve traject dat hieraan gekoppeld wordt. 
Onze aanbeveling is om op korte termijn te starten met enkele projecten die het DNA en het hieraan gekop-
pelde concept meteen zichtbaar en voelbaar maken. Volgende projecten komen hiervoor in aanmerking:
• streetart, te beginnen met de toegangen van de straat, waarin de pauw en de ongerepte natuur 
 gevisualiseerd worden. Als dit in samenwerking met het Cultuurcentrum gebeurt kan het een eerste stap
 zijn om de structurele samenwerking, het idee van een bijhuis in de Pauwengraaf met werking rond 
 streetart etc, verder te ontwikkelen.
• fietspunt Europaplein / toeristisch recreatief knooppunt: dit maakt de verbinding met het nabije 
 natuuraanbod en is een trigger om ook natuurbelevings-retail aan te trekken.
• begeleiding van handelaars om de uitstraling van hun zaak te versterken en te verbinden met het DNA /  
 concept van de straat.
• inspiratiedag voorzien voor handelaars met tal van voorbeelden.

4. SIGNALISATIE
Een aantrekkelijke, heldere en grensverleggende bewegwijzering kan een belangrijke rol spelen, niet alleen 
voor de Pauwengraaf en de Dokter Haubenlaan, maar ook voor het creëren van meer verbinding in heel 
Maasmechelen. In het buitenland bestaan reeds heel wat voorbeelden om dit op een creatieve, eigen manier 
te doen. Bijvoorbeeld in een streetart-stijl, zoals het concept dat in Coil Drops Yard, Londen, ontwikkeld werd 
en op een grensverleggende manier alles verbindt. (zie hoger) Voor Maasmechelen kan de ‘MM’ (dubbele M) 
de basis vormen die zich op een creatieve, herkenbare en diverse manier doorheen de gemeente verspreidt. 
Herkenbaar, maar met ruimte voor diversiteit. Bv als een ‘tag’ waarin elke street-artist zijn identiteit kan uit-
drukken. Het artistieke luik van deze bijzondere signalisatie kan een functie zijn van het nieuwe Arthouse, in 
samenwerking met het CC. In de signalisatie is ook plaats voor de eigen handels- en horecazaken, die hierdoor 
een exclusieve, streetwise mogelijkheid tot publiciteit krijgen.
Pak het aanbrengen van de signalisatie ‘guerillagewijs’ aan, vertrekkend van enkele goedgekozen hotspots 
als de Pauwengraaf, Dr Haubenlaan, toegang Nationaal Park. Daarbij op een slimme manier de grote aantrek-
kingspolen verbindend met de bedrijvige kern. En laat het netwerk zich van daaruit steeds verder verspreiden. 
Voor de bezoeker wordt dit een extra attractie, een ontdekkingstocht die hem meeneemt doorheen het diver-
se aanbod van Maasmechelen. 

5. GRENZEN VERLEGGEN MET TECHNOLOGIE
Eén van de belangrijkste aspecten in kernversterking is data en vooral data-analyse en data-science. De ge-
meente beschikt via diverse kanalen al over heel veel data. Samenwerkingen met telecomproviders, financiële 
operatoren zijn zeer waardevolle en aanvullende data. Maar data op zich doen uiteraard niets, het gaat om de 
zorgvuldige analyse van de data. 
Ofwel werkt een gemeente samen met bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, of binnen de regio of de 
gemeente investeert zelf in een datascientist die de beschikbare data analyseert en aanbevelingen doet aan 
het lokale beleid. Op deze basis kunnen betere keuzes gemeekt worden in kernversterking. Dit soort aanpak 
is ook een zeer belangrijke tool voor ondernemers, handelaars etc. Zij kunnen nooit individueel deze data 
allemaal krijgen en analyseren. Dus dit soort analyse en aanbevelingen zijn een belangrijke meerwaarde voor 
elke ondernemer in Maasmechelen.
Daarnaast kan technologie ook een belangrijke tool zijn om het verleggen van grenzen te ondersteunen. In 
samenwerking met bedrijven zoals Energy Lab kunnen mensen in Maasmechelen tijdens sportacitiviteiten 
maar ook bij gewone bezoeken hun stappen tellen, hun conditie meten, trainingsschema’s krijgen etc. Samen 
met dit soort bedrijven , en samen met gezondheidsorganisaties zou Maasmechelen een specifiek programma 
rond meetbare grensverleggende activiteiten kunnen opzetten om het DNA in die zin nog meer kracht bij te 
zetten.
Een ander aspect van technologie is “gaming”. Gaming is de snelst groeiende sector en is zeker niet alleen 

bestemd voor jongeren. Het is een nieuwe manier om zoveel mogelijk mensen virtueel en later ook fysiek te 
bereiken. In België hebben we het geluk om diverse topbedrijven te hebben die zich focussen op gaming en 
die hier ideale partners kunnen voor zijn.
Daarnaast hebben we ook tal van bekende influencers waar mee kan worden samen gewerkt om Maasmeche-
len op de kaart te zetten binnen het DNA.
 
6. PLAN OM ONDERNEMERS TE ONDERSTEUNEN EN UIT TE DAGEN
Dit hele traject heeft uiteindelijk tot doel om de ondernemende kern van Maasmechelen, meer specifiek de 
Pauwengraaf en de Dr. Haubenlaan, te versterken. Uit het gelopen traject kwamen heel wat sterke ideeën naar 
boven, met zelfs een heel concept voor de Pauwengraaf. De gemeente heeft doorheen het traject beleidskeu-
zes gemaakt, is die al gedeeltelijk aan het realiseren en staat klaar om ook de volgende stappen te zetten. 
Maar het is een verhaal van samenwerking. De mooie, samen gecreëerde plannen zullen maar werken als ook 
de ondernemers er hun schouders mee onder zetten. Dit vraagt een aantal stappen:
• starten met een interactief communicatiemoment met de rechtstreeks
 betrokkenen: ondernemers en bewoners van de straat met als doel om
  voorbeelden te tonen en zich te laten inspireren
• ondersteunen van ondernemers* in het evalueren en waar nodig 
 aanpassen van de eigen zaak in het kader van het concept, met 
 aandacht voor diversiteit en authenticiteit
• participatief betrekken van geïnteresseerde ondernemers bij het 
 voorbereiden en mogelijk ook bij de uitvoering van de verschillende
 stappen in het concept; stimuleer daarbij als gemeente zoveel mogelijk 
 initiatief en verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf, ondersteun
 creativiteit en samenwerking, …

*UNIZO Retail ondersteunt zelfstandige handelaars bij de uitbouw van hun fysieke en online activiteiten met een 
uitgebreid aanbod aan informatie, tools, sessies, begeleidingen,… om zowel online als offine het verschil te kunnen 
maken. Ontdek het volledige overzicht op www.unizo.be/retail en www.unizo.be/e-commerce. 



#naardekern
maasmechelenn

NAAR DE KERN
MAASMECHELEN

van

PA
G

IN
A

 9
3

PA
G

IN
A

 9
2

Een greep uit het aanbod:
• Winkelhier Academie en Winkelhier Webinars: fysieke en online infosessies met concrete tips voor 

 winkelhiers rond e-commerce, sociale media, digitalisering van de fysieke winkel,… 

 Alle webinars zijn te herbekijken op www.unizo.be/winkelhierwebinar.

• Individuele begeleidingen: begeleidingstrajecten op maat van de zelfstandige ondernemer, in elke fase van

 zijn onderneming, met een specifiek traject voor handelaars rond online verkopen.

 www.unizo.be/onlineverkopen

•  Innovatiefora: groepstrajecten over digitalisering en technologie, onder begeleiding van experten, 

 boordevol informatie, inspiratie, ervaringsuitwisseling, netwerken én individuele begeleiding naar concrete 

 implementatie. www.unizo.be/innovatiefora

• Online ondernemersacademie: online leerplatform op maat van de kmo, met videolessen, podcasts, 

 masterclasses, enz. over verschillende thema’s. https://online.ondernemersacademie.be

• UNIZO E-commerce label: jaarlijkse juridische audit van de webshop, die wettelijk conform wordt afgeleverd. 

 www.unizo.be/e-commercelabel

• Toolbox Start To E-commerce: praktische fiches met informatie en tips over de verschillende relevante 

 aspecten voor een optimale online verkoop, van opstart tot logistieke afhandeling.

 www.unizo.be/toolbox-start-e-commerce-0

• UNIZO Kennisnet: praktische informatie, modelcontracten en voorbeeld algemene voorwaarden voor fysieke

 en online verkoop. www.unizo.be/advies

• Infosessies, opleidingen en ondernemersfora: praktische infosessies met concrete tips rond een brede

 waaier van relevante onderwerpen:

 www.unizo.be/activiteiten; www.ondernemersacademie.be, 

 www.unizo.be/projecten/unizo-ondernemersforum

• UNIZO Retail nieuwsbrief: Tweemaandelijkse nieuwsbrief voor retailers met artikels rond nieuwe wetgeving, 

 publicaties, campagnes, activiteiten,…

AAN DE SLAG
Het verankeren van het DNA vereist een plan van aanpak en verschillende stappen. We geven hier een voor-

beeld van wat zo’n verankeringsproces zou kunnen zijn.

- Voorstelling van het kernkompas aan het lokaal bestuur met een oefening daaraan gekoppeld van wat er  

 binnen het kernkompas en in relatie tot het beleidsplan kan gerealiseerd worden. Hiervoor werden tijdens  

 dit traject al eerste stappen gezet door in de designfase een concept uit te werken voor de Pauwengraaf. Er  

 zit echter meer potentieel in het geformuleerde DNA, zoals we in het bovenstaande voorstel voor een actie-

 plan al aangegeven hebben.

- Persvoorstelling van het kernkompas en van de op korte termijn vanuit dit kernkompas te realiseren actie 

 punten; gezien de vele plannen en ontwikkelingen en het nieuwe brandingplan heeft Maasmechelen een

 sterk verhaal te vertellen; het verdient aanbeveling om deze plannen in relatie tot elkaar naar buiten te  

 brengen en de voorstelling van het kernkompas dus in te bedden in een bredere communicatie.

- Het is aan te raden om een nulmeting te voorzien bij inwoners en bezoekers om te weten wat de huidige  

 perceptie is van Maasmechelen. Dit werd ten dele gedaan door de digitale enquête maar wellicht ook

 door het communicatiebureau in het kader van het plan toerisme. Het is belangrijk om dit in kaart te 

 brengen als uitgangspunt.

- Daarnaast is het belangrijk om met het stadspersoneel actief aan de slag te gaan met het DNA en te zien wat

 er binnen welk domein kan gerealiseerd worden of welke plannen mits enkele kleine wijzigingen veel meer 

 een uiting kunnen zijn van het DNA. Het indienen van een project binnen het subsidiereglement van de

 provincie kan daarbij een vertrekpunt / hefboom zijn.

- Van zodra de eigen mensen ambassadeur zijn van het DNA kan de bevolking hierbij betrokken worden in  

 diverse groepen: zo kunnen er infosessies en werksessies met ondernemers gerealiseerd worden om 

 hen te inspireren en uit te dagen om iets te doen binnen hun zaak rond het DNA.

- Om het DNA op termijn en op een kwalitatieve en gecoördineerde manier te laten leven kan een ‘Verleg je

 Grenzen-comité’ of een stuurgroep worden opgericht; met medewerkers van het bestuur en de gemeente,  

 maar ook ondernemers en andere betrokken Maasmechelaars.

- Ook verenigingen kunnen uitgedaagd worden om met het DNA als kader initiatieven te nemen waarbij de  

 gemeente ondersteunt. Een helder kader en duidelijke criteria – zoals voorgesteld in dit kernkompas – 

 kunnen hier ondersteuning en richting aan geven.

- Tot slot een veelbelovende vaststelling uit het traject: de Maasmechelse jeugd voelt zich sterk verbonden  

 met de gemeente Maasmechelen als geheel, eerder dan met de deelgemeenten. En er is heel wat creativiteit

 en goesting bij de Maasmechelse jongeren om creatief en ondernemend aan de slag te gaan. Maak optimaal 

 gebruik van deze positieve vibe en betrek deze jongeren zo veel mogelijk bij het co-creëren van het 

 Maasmechelen van de toekomst. Geef hen de ruimte (ook letterlijk, bijvoorbeeld in het Arthouse en in het

 Alibi) en de ondersteuning om hun eigen creatieve, diverse, grensverleggende ondernemerschap in daden  

 om te zetten.



EXPERTEN

Björn Verhofstede – Studio Levier
Wat Studio Levier bijzonder maakt, is de interdisciplinaire aanpak op het kruispunt van kwalitatieve steden-
bouw en de nieuwe economie. Door de mix van ervaring in architectuur, ruimtelijke planning, onderzoek, inno-
vatie en businessplanning, vormen ze een unieke schakel in vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Het bijzondere 
aan deze aanpak is de combinatie tussen ontwerpdenken, met bijzondere aandacht voor maatschappelijke 
meerwaarde en ontwikkelingskunde.
Björn Verhofstede werkte de eerste tien jaar van zijn loopbaan aan een eigen architectuurpraktijk waar hij stan-
daardoplossingen in vraag leerde stellen om een extra mijl af te leggen binnen eenzelfde budget. Vervolgens 
ging hij bijkomend ruimtelijke planning gaan studeren omdat hij besefte dat het omliggende maatschappelijke 
weefsel minstens even belangrijk is als het vastgoedproject zelf. Na een tussenstop bij de Vlaams Bouwmees-
ter ging hij aan het werk als onderzoeker rond energie- en klimaatvraagstukken aan de Universiteit Gent. Zijn 
onderzoek focuste zich op thema’s zoals de transitie van onze maatschappij naar duurzame energie, de impact 
van klimaatverandering op het landschap en hoe we onze ruimte klimaatbestendig moeten (her)ontwikkelen 
- toen nog exotische, maar ondertussen zeer actuele, onderwerpen. De laatste jaren voor en tijdens de opstart 
van studio Levier werkte hij tenslotte als expert publieke ruimte, ruimtelijke planning en economie bij een lo-
kaal bestuur in Vlaanderen. Zijn ervaring bij deze lokale overheid is onmisbaar voor een diepgaand begrip van 
de maatschappelijke rol die steden, gemeenten en andere publieke organisaties in de ruimte vervullen en de 
complexe processen die het speelveld bepalen. 

Steven Bollé –Retail coaching & design
Met zijn diploma ‘Productontwikkeling’ op zak ging Steven 29 jaar geleden aan de slag als retail designer. Door-
heen de jaren groeide hij binnen verschillende Belgische bureau’s door tot strategisch en creatief verantwoor-
delijke, en werkte hij voor merken zoals AS Adventure, Proximus, Randstad, E5 Mode, Fun, Ava, Veritas, Juttu,…
In 2015 nam Steven de beslissing om freelancer te worden en zich meer te gaan richten naar de zelfstandige 
winkelier. Hij wilde de ervaring en kennis met hen delen die hij gedurende 24 jaar bij meer dan 60 grote win-
kelmerken had opgedaan. Sindsdien heeft hij reeds honderden ondernemers mogen begeleiden en kunnen 
inspireren. Naast de winkeliers die hij zelf begeleidt en de projecten die hij zelf uitvoert is hij onder andere ook 
starterscoach voor de stad Antwerpen, retail coach voor hub.brussels en retailexpert bij UNIZO.
Enkele steekwoorden: een luisterend oor, bemiddelaar, klankbord, respect voor de eigenheid van de winkelier, 
oplossingsgericht.

Annemie Lemahieu - Marketing & communicatie - Innovatie expert - Trendwatcher
Annemie Lemahieu is vormgever, communicatie-expert, creatief facilitator en innovatie-expert. Ze heeft meer 
dan 20 jaar ervaring in leidinggevende posities bij diverse bedrijven (BBDO, DuvalGuillaume, Davidsfonds, 
CD&V, UNIZO, Kom op tegen Kanker). Ze gelooft dat marketing, communicatie en innovatie een meerwaarde 
zijn voor organisaties met een maatschappelijk doel. Dit heeft ze bewezen voor onder andere CD&V, zieken-
huizen Rustenburg, Jan Yperman, OLV Brugge, Jan Baptist Zelzate maar ook voor Transplantoux & Cliniclowns. 
Daarnaast heeft ze ervaring in quasi elke sector. Ze gelooft in creativiteit en de scheppende kracht van de mens 
als antwoord op maatschappelijke en persoonlijke uitdagingen. Ze is gepassioneerd door trends, maatschappe-
lijke evoluties en de opportuniteiten die we hierin kunnen vinden. 

Lies Daenen - Expert procesbegeleiding en cocreatie - Filosofe - Kunstenaar
Lies Daenen behaalde een Master in Wijsbegeerte en volgde bijkomende opleidingen in bedrijfskunde, me-
dia- en informatiekunde en participatie. Ze werkt als procesbegeleider, kunstenaar, schrijver en coach. Als pro-
grammacoördinator bij Cera lanceerde en beheerde ze een breed scala aan projecten in de domeinen Kunst & 
cultuur, Armoedebestrijding, Land- en tuinbouw en Milieu. Sinds 2011 coördineert ze als zelfstandige diverse 
projecten, adviseert ze organisaties rond waarden, identiteit en kunst en is ze coach loopbaanbegeleiding. 
Daarnaast werkt ze als beeldend kunstenaar aan een eigen oeuvre. De laatste jaren zet ze haar talent als in-
tuïtief verbinder vooral in als procesbegeleider van participatieve en co-creatieve projecten, onder meer voor 
steden en gemeenten. 

TOT SLOT
Tot slot willen we graag iedereen bedanken die aan de verschillende sessies heeft meegewerkt. Lokale ondernemers, 
pandeigenaars, vertegenwoordigers van verenigingen, jongeren en andere betrokken burgers. De Maasmechelaar heeft 
een hart voor zijn gemeente, dat toonde de opkomst die in Maasmechelen steeds groot was. Hetzelfde gold voor de 
betrokken schepen, de projectverantwoordelijke en de medewerkers.  We willen hen graag bedanken, evenals  de burge-
meester, de andere schepenen en leden van het gemeentepersoneel voor de fijne samenwerking. 

Het was een plezier om samen met jullie het DNA  van jullie gemeente niet alleen te ontsluiten en vast te leggen, maar 
al de eerste realisaties te zien. We hopen dat dit als fundament mag blijven dienen voor een duurzame, bedrijvige én 
grensverleggende kern, waar iedereen graag woont, werkt en vertoeft. 

Het projectteam
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COLOFON

Uitgave
De deputatie van de provincieraad van Limburg,
Tom Vandeput, gedeputeerde economie
UNIZO Limburg Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt

Realisatie & coördinatie
Chris Baekelandt, Johan Robben, Lies Daenen,  Annemie Lemahieu, Lydie Geelen en Bruno Bamps
met medewerking van de UNIZO experten, de verantwoordelijken in de gemeenten,
en alle experten die meewerkten aan het traject “Naar de Kern”

Verantwoordelijke uitgever
Bruno Bamps, directeur Directie Ondernemen, 
Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg
Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt
Chris Baekelandt, directeur ABM 
                                               
Concept & Creatie 
Annemie Lemahieu

Copy
Lies Daenen

Feiten en cijfers
provincies.incijfers.be
Johan Robben & ABM

Contact
Bruno Bamps, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, bruno.bamps@limburg.be


