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

VOORWOORD 

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput Beste lezer

De Limburgse handelskernen staan voor grote uitdagingen. Nog maar pas hersteld van de coronapan-
demie hebben de stijgende energie- en voedselprijzen, de toegenomen loonkosten, het gebrek aan 
geschikt personeel en de inflatie een grote impact op het ondernemerschap in de sector van handel 
en horeca.

Handel en horeca en eigenlijk de volledige handelskern moeten zichzelf heruitvinden om de inwoners 
en gasten terug voor zich te winnen. Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar een unieke winkel- 
en horecabeleving, gepersonaliseerd advies op maat, aantrekkelijke en bruisende handelskernen, een 
combinatie van shopping met cultuur en toerisme,…

Om de handelskern van de toekomst te maken, missen de oplossingen van het verleden kracht en 
effectiviteit. Retailspecialisten zijn er langer van overtuigd dat een attractieve handelskern veel meer 
dan enkel detailhandel en horeca moet huisvesten. Het moet meer dan ooit terug een dynamische, 
levendige omgeving worden waar diverse functies zoals ondernemen, publieke en private dienstver-
lening, kunst, cultuur en huisvesting een plaats hebben en samen een attractieve sfeer uitademen. 

Er is echter geen uniforme oplossing die in elke gemeente kan worden toegepast om een bedrijvige 
handelskern te maken. De combinatie van functies moet passen in de plaatselijke situatie en aanslui-
ten op de bestaande troeven en op het unieke DNA van de gemeente waarmee ondernemers en 
bewoners zich kunnen identificeren. 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”. Via dit traject hebben 10 steden en gemeenten, op een vernieu-
wende manier, samen met inwoners en experten vorm gegeven aan de bedrijvige handelskernen van 
de toekomst. In 2021 zijn 3 ‘kleinere’ gemeenten ingestapt in het traject “Naar de Kern Compact”. 
Het afgelegde traject is neergeschreven in dit kernkompas met soms verrassende adviezen en ont-
wikkelingstips. 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 be-
palen en uitvoeren van een toekomstgericht retailbeleid kunnen de gemeenten blijven rekenen op 
de provincie. Inhoudelijke en financiële steun van de provincie Limburg via diverse werkinstrumenten 
waaronder de Locatus databank, een koopstromenmodel en de feitenfiches (via provincies.incijfers.be), 
Maand van de Markt, diverse infodagen, workshops en subsidies vullen het sterk gemeentelijk-pro-
vinciaal partnerschap in. Op deze manier werken we samen aan dynamische stadskernen en aan een 
vitale Limburgse detailhandel.

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie
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INLEIDING

WAT BETEKENT
HET PROJECT
NAAR DE KERN?
WAARIN WILLEN
WE HET VERSCHIL
MAKEN?

Wat is Naar de Kern ?
Sinds 2017 heeft de provincie Limburg i.s.m. UNI-
ZO en 10 steden en gemeenten het traject Naar de 
Kern uitgerold, om op een vernieuwende manier, 
samen met inwoners en experten, vorm te geven 
aan de bedrijvige handelskernen van de toekomst. 
Omdat de problematiek verder reikt dan de tien 
kleinstedelijke gebieden, lanceerde de provincie 
Limburg vanaf 2021 -  in een aangepaste vorm -  het 
traject onder de noemer “Naar de Kern Compact”.  
3 gemeenten hebben zich kandidaat gesteld.”

NdK Compact zoekt naar het unieke DNA van elke 
gemeente of stad, als basis voor een gezonde, 
duurzame gemeenschapskern van de toekomst. 
Het biedt een kompas dat vertrekt van de eigen-
heid van de stad of gemeente en van wat haar bij-
zonder en aantrekkelijk maakt. Het project kadert 
binnen de thematiek kernversterking en wil op 
unieke wijze een antwoord bieden op een reeks 
uitdagingen waarmee steden/gemeenten te kam-
pen hebben in de kern. 

NdK Compact is een kortlopend en co-creatief tra-
ject waarin diverse plaatselijke stakeholders, on-
dersteund 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 het op een toekomstge-
richte manier te ontwikkelen, geven we zuurstof 
en perspectief 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, 
gezondheid, wonen, werken, veiligheid… Het ziet 
ernaar uit dat we steeds meer terug evolueren 
naar dit model van zelfvoorzienend ecosysteem, 
maar dan op een hedendaagse en toekomstgerich-
te manier. Centra waar het goed leven is én waar 
aandacht is voor duurzaamheid in alle aspecten, 
zoals ruimtelijke 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 
gedragen perspectief te creëren voor een 
vernieuwde bedrijvige kern, gebaseerd op 
het unieke DNA van de gemeente, inspe-
lend op huidige en toekomstgerichte trends 
voor levendige en bedrijvige kernen.

Het afgelegde traject in Lanaken met bevindingen 
en aanbevelingen leest u in dit kernkompas.

Wat is het DNA van een stad of gemeente?
DNA kennen we als het molecuul dat de belangrijk-
ste drager is van erfelijk materiaal in levende or-
ganismen. 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 
erfelijke code, een genetisch potentieel. Dit DNA 
dat is opgebouwd uit tal van factoren. Geografi-
sche ligging, landbouw, waterwegen, historische 
gebeurtenissen, architectuur, cultuur, natuur, taal, 
folklore, industrie en handel trekken sporen en la-
ten 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 duidelijker 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 aandachtige bezoekers we-
ten 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 
communiceren, versterken en er mensen actief 
rond verbinden.

Waarom is dit DNA zo belangrijk?
We leven in een maatschappelijke transitieperio-
de. Dat was de voorbije jaren al zo en werd door 
de impact van de coronapandemie nog meer op 
scherp gesteld. De oorlog in Oekraïne en de daaruit 
voortvloeiende energiecrisis confronteren ons mis-
schien nog meer met , misschien wel het einde van 
de welvaart zoals we die kenden. Oude, beproef-
de 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 de 
pandemie ons confronteerde. De gevolgen van de 
economische, demografische en technologische re-
volutie én van de recente crisissen zijn niet te stop-
pen. Dit heeft ook gevolgen voor het levende hart 
van onze steden en gemeenten: de handelskern. 
Globalisering, massaproductie, mobiliteit, digitali-
sering, … Alles is vandaag op ieder moment voor 
iedereen in de westerse wereld beschikbaar. De 
fysieke winkel is zijn monopolie als verkoopkanaal 
verloren. De klant is nog steeds koning, meer dan 
ooit. Hij heeft een brede waaier aan digitale moge-
lijkheden tot zijn beschikking waaruit hij zijn keu-
zes 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, internationale webshops.
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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 ja-
ren met een toename aan leegstaande winkelpan-
den. Het zijn moeilijke tijden voor wie een zelfstan-
dige zaak heeft of wil beginnen. 
Gelukkig hoeft het zo’n vaart niet te lopen en zijn 
er nog perspectieven voor onze handelskernen. 
Zo mochten we vaststellen dat Limburg, ondanks 
corona, in 2021 toch veel starters heeft gekend. 
En veel ondernemers hebben zich ondanks de cri-
sis 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 commu-
nicatie en VIP service. Inspirerende, positieve sig-
nalen en een sterk bewijs van veerkracht! 

Terwijl 2021 een absoluut grand cru-jaar was op star-
tersgebied met in totaal 9.194 nieuwe Limburgse 
ondernemers, zien we een terugval van het aantal 
startende ondernemingen in 2022.  Dat blijkt uit een 
analyse die UNIZO Limburg voerde op basis van re-
cente cijfers van Graydon.
Voorlopige cijfers voor de periode januari tot en met 
oktober 2022 tonen aan dat er in Limburg al 7.590 
nieuwe oprichtingen geregistreerd werden, tegen-
over 8.057 in dezelfde periode in 2021 (-5,8%). In 
vergelijking met de jaren voorafgaand aan het re-
cordjaar 2021 ligt het aantal starters echter wel 
nog steeds hoger in onze provincie: in de eerste 10 
maanden van 2020 waren er 7.399 starters, in 2019 
ging het om 7.074 starters en in 2018 nog maar om 
6.350 nieuwe ondernemingen in Limburg.  Ondanks 
de daling ten opzichte van 2021 blijft het onderne-
merschap in onze provincie dus wel degelijk nog in 
de lift zitten.
Ook lokale overheden kunnen een belangrijke sti-
mulerende rol spelen. Als steden en gemeenten 
accuraat en betrokken handelen en de moed heb-
ben 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 winkel-
centrum. Als de individuele handelaar zich ontwik-
kelt tot een ondernemer die gelooft in zijn eigen 
troeven en creatief inzet op de meerwaarde die hij 
kan bieden in deze onzekere tijden. Die meerwaar-
de 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 een-
zaamheid steeds belangrijker wordt. Mensen heb-
ben nood aan warmte, verbinding en vertrouwen. 
Het gaat dus om mensen. Waarom is het gemeen-
telijke DNA dan zo belangrijk? Omdat we, als bur-
ger en als ondernemer, in tijden van verandering 
meer dan ooit nood hebben aan een sterke, ver-
bindende identiteit. Aan herkenning en houvast. 
Ook op het niveau van de lokale gemeenschap. We 
hebben nood aan wortels, aan draagvlak om in de 

woelige buitenwereld overeind te blijven. Geba-
seerd op levende waarden die de vruchtbare bo-
dem voor vernieuwing vormen. We hebben woor-
den en beelden nodig die herkenbaar zijn voor 
bewoners en ondernemers die zorgen voor onder-
scheid 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 herkenbaarheid geven 
aan de buitenwereld. Want gemeenten zijn levende 
entiteiten met een eigen identiteit die haar inwo-
ners en haar ondernemers een bijzondere eigen-
heid geeft. Een sterke visie, verankerd in het DNA 
van een stad/gemeente, kan immers rust, richting 
en energie bieden voor een duurzaam lokaal on-
dernemersklimaat in tijden van verandering. Een 
gedragen en tijdsbestendige visie met toekomst-
perspectief biedt niet alleen houvast voor de keu-
zes 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.

De zeven stappen methodiek
Voor het project Naar de Kern werd een metho-
diek in zeven stappen ontwikkeld. Dit gebeurde in 
samenwerking met de faculteit Imagineering van 
de Breda University of Applied Sciences. Het opzet 
van deze methodiek is om steden en gemeenten 
op een heldere en flexibele manier te begeleiden in 
het ontwikkelen van een eigen, duurzame visie om 
die visie dan te vertalen naar concrete projecten en 
een gedragen actieplan. Dit alles in een combina-
tie van participatie, co-creatie, interne en externe 
expertise.

Het DNA is ook “maar” de basis
Het DNA of de identiteit is een belangrijk funda-
ment, of hét fundament om een unieke en duur-
zame kern op te bouwen. Om tot doorbraken te 
komen is het belangrijk om het DNA als uitgangs-
punt te nemen bij het realiseren van alles wat in 
de gemeente kan worden gerealiseerd. Enkel door 
realisaties 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 bren-
gen in de designfase waar we samenwerken met 
architecten, designers, ruimtelijk planners etc. We 
adviseren de gemeente om dit DNA als uitgangs-
punt mee te nemen in alle plannen, of het nu om 
ruimtelijke aanpassingen 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 partijen die vaak tegengestelde be-
langen hebben. Enkel 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
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DNA- bouwstenen

toepassen op design 
van de gemeente

samen met experten
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Megatrends en evoluties
Hoe impact realiseren met het DNA?

Actieplan & 
Kernkompas
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IMPLEMENTEREN

Opnemen in het beleidsplan
Initiatieven stimuleren

& faciliteren
Draagvlak versterken en follow up

IN 7 STAPPEN
NAAR EEN
DUURZAME
KERNVERSTERKING



STAP 1 ONDERZOEKEN
FEITEN & CIJFERS

BEVOLKINGSCIJFERS (2022): 
26.172 inwoners
Gemiddelde leeftijd 44,6 jaar
(t.o.v. 43,3 jaar provincie Limburg)
Hoger aandeel senioren
(23,3% 65+ t.o.v. 21,4% voor de provincie Limburg) 
In de statistische sector Lanaken-centrum is het aandeel senioren zelfs 37,6%
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,25 personen/gezin 
(t.o.v. 2,34 voor de provincie Limburg) 
30,5% alleenwonenden t.o.v. private huishoudens
(t.o.v. 29,7% provincie Limburg) 
46,0% inwoners niet-Belgische herkomst
(t.o.v. 30,0% provincie Limburg) 
31,4% inwoners Nederlandse herkomst
(t.o.v. 7,9% provincie Limburg)
32,1% inwoners met een niet-Belgische nationaliteit 
(t.o.v.11,3% provincie Limburg) 
26,2% inwoners met een Nederlandse nationaliteit
(t.o.v. 5,5% provincie Limburg) 
27,3% inwoners met een Nederlandse geboortenationaliteit
(t.o.v. 6,2% provincie Limburg)

 

In wat volgt vergelijken we de gemeente Lanaken 
met ‘andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer 
goed uitgerust’ (*) en/of de provincie Limburg op 
basis van de beschikbare gegevens via Provincies 
in Cijfers zoals beschikbaar in november 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 ande-
re steden en gemeenten ligt dit minder voor de hand. 
Bij gebrek aan bruikbare en recente indeling van de 
gemeenten, beslisten de provincies om zelf de actua-
lisatie van vroegere studies over de uitrustingsgraad 
van gemeenten op te nemen. Dit resulteerde in het on-
derzoek ‘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 samenwerking met de steunpunten D&A van 
de andere provincies. Deze studie meet de uitrustings-
graad van de Vlaamse gemeenten op acht gebieden: 
onderwijs, zorg, publieke en zakelijke dienstverlening, 
persoonlijke dienstverlening, horeca, detailhandel, 
cultuur en recreatie en sport. Op basis daarvan werd 
een typologie van de Vlaamse gemeenten opgesteld, 
die de gemeenten onderverdeelt in zeven categorieën.
Lanaken wordt ingedeeld in de categorie “andere ge-
meenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust”.

Economie/welvaart
• de jobratio (het aantal ingevulde arbeidsplaatsen  
 per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd 
 ongeacht waar de arbeidskrachten vandaan 
 komen, in verhouding tot de bevolking van 15-64  
 jaar.) bedroeg in 2019 voor Lanaken 49,6%, een  
 stuk lager dan “andere gemeenten; buiten stads-
 gewest; zeer goed uitgerust” (64,0%) (*) en dan de  
 provincie Limburg (68,8%) 

(*) Dit cijfer geeft voor Lanaken een vertekend beeld 
aangezien hier geen rekening gehouden wordt met 
de inwoners van Lanaken die over de (Nederlandse) 
grens tewerkgesteld zijn.  De werkelijke jobratio zal 
aldus in realiteit een stuk hoger liggen. De werkelijke 
werkzaamheidsgraad ligt aldus in realiteit hoger, meer 
bepaald is een groter gedeelte van de bevolking van 
Lanaken aan het werk binnen de bevolkingsgroep op 
beroepsactieve leeftijd, zij het niet alleen in Lanaken,  
maar ook in Nederland.

• 1.869 actieve ondernemingen in Lanaken in
 2020
• de ondernemersgraad (de verhouding van het
 aantal zelfstandigen en helpers in hoofdberoep, 
 bijberoep en actief na pensioen van 15 à 64 jaar 
 op de bevolking van 15 tot 64 jaar) bedraagt voor 
 Lanaken 8,3 % in 2021.  Lanaken scoort hiermee 
 lager dan de provincie Limburg (10,1%)

• de socio-economische positie van Lanaken in
 2019 toont ons t.o.v. de provincie Limburg:
 - een hoger aandeel werkzoekenden
  - een lager aandeel (brug)gepensioneerden
  - een lager aandeel loontrekkenden
  - een lager aandeel zelfstandigen
• Lanaken (99,5) kent een iets hogere welvaarts-
 index in vergelijking met de provincie Limburg  
 (99,1)
 - Het gemiddeld inkomen per aangifte van het
  land bedroeg € 34.173 in 2019 (aanslagjaar
  2020 – inkomen van 2019).  Bij het berekenen
  van de welvaartsindex (W.I.) berekent men
 de verhouding tussen het gemiddeld inkomen 
 per hoofd van de bevolking van een bepaalde 
 lokaliteit en deze van het rijk

Detailhandel
De informatie uit de Locatus-databank, die de basis 
vormt voor de beschikbare cijfers via 
www.provinciesincijfers.be en deze “feiten en cij-
fers”, wordt telkens op 1 april van het lopend kalen-
derjaar opgehaald.  Met het cijfer van een jaartal 
worden steeds “de cijfers van de meest recente in-
ventarisatie die volledig afgerond was vóór 1 april 
van dat jaartal” bedoeld. In de praktijk gaat het dus 
voor “2022” over data verzameld in de periode 1 
april 2021 tot 31 maart 2022. 

Voor Lanaken werd de inventarisatie uitge-
voerd in maart 2022.

• in 2022 zijn er in Lanaken 488 handelspanden
 waarvan 31,1% winkels
 - sterke daling van het aantal handelspanden in  
  2020 (-38 handelspanden t.o.v. 2019)
  - sedert 2020 status quo
 - grootste aandeel van de handelspanden is 
  voorbehouden voor diensten (34,4%)
 - 18,61 handelspanden per 1.000 inwoners t.o.v. 
  19,63 voor “andere gemeenten; buiten 
  stadsgewest; zeer goed uitgerust”
 - de totale winkelvloeroppervlakte van de 488
   handelspanden bedraagt 66.523m²
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• in 2022 zijn er in Lanaken 100 horeca-
 zaken
 - tussen 2019 en 2020 verdwenen 8 horeca-
  zaken
 - sedert 2020 opnieuw een stijging tot 100 
  horecazaken in 2022

• in 2022 68 leegstaande handelspanden 
 (incl. verbouw) of 13,9% van het totaal aantal 
 handelspanden
 - hoger dan “andere gemeenten; buiten stadsge-
  west; zeer goed uitgerust” (10,8%)
 - hoger dan het gemiddelde voor de provincie 
  Limburg (12,0%)
 - aanzienlijke daling van de leegstand sedert  
  2021
  - van 17,9% in 2021 naar 13,9% in 2022
 - de leegstaande handelspanden te Lanaken zijn  
  in totaal goed voor 17.394 m² niet benutte 
  winkelvloeroppervlakte of 26,1% van het totale
   aanbod

• in 2022 zijn er 152 winkels in Lanaken
 - voor het eerst sedert 2015 opnieuw een 
  stijging van het aantal winkels in Lanaken 
  - (+5 winkels t.o.v. 2021)
 - procentueel aanzienlijk lager aanbod kleding
  en mode (17,8%) t.o.v. “andere gemeenten; 
  buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (23,5%)
 - de totale winkelvloeroppervlakte van de 152
  winkels in Lanaken bedraagt 49.129m²
 - 37,5% van de winkels bevinden zich in het
  kernwinkelgebied
 - 55,9% van de winkels zijn kleiner dan 100m² 
  t.o.v. 61,1% voor “andere gemeenten; 
  buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” 
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STAP 2 PARTICIPEREN
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 mo-
gelijkheden. 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 identiteit door onderzoek, maar de eni-
gen die er écht de vinger op kunnen leggen zijn de 
mensen die deel uitmaken van de plaatselijke ge-
meenschap. Zij die er wonen, werken, leven. Zij dus 
die zelf dagelijks participeren aan de samenleving. 

Participatie als methodiek gaat over deelnemen 
aan de samenleving door rechtstreekse betrokken-
heid van burgers bij processen die deel uitmaken 
van beleidsvorming. Het is een wezenlijk onder-
deel 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 vastleggen. Daarnaast is het draagvlak 
dat we opbouwen door met een diversiteit aan 
participanten te werken ook de basis voor een 
geslaagde implementatie nadien. 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. 

Doorheen het traject NdK Compact Lanaken kon-
den we rekenen op de input van zo’n 250 Lana-
kenaren met diverse profielen zoals betrokken 
inwoners, ondernemers/handelaars, jongeren, 
senioren, medewerkers van de gemeente en het 
beleid. 

Voor het participatieve luik van Naar de Kern com-
bineren we een kwantitatieve met een kwalitatie-
ve benadering. De kwantitatieve benadering komt 
het sterkst tot uiting in de digitale enquête. Daarbij 
nodigen we de volledige plaatselijke bevolking (en 
vaak ook niet-bewoners met een sterke connectie 
met de gemeente) uit om hun mening te geven 
over een aantal vragen en voorstellen. 

Ook bij de workshops spelen kwantitatieve facto-
ren mee. We beogen voldoende deelnemers om 
een diversiteit aan achtergronden en expertise te 
vertegenwoordigen. Maar bij deze sessies ligt de 
nadruk toch op het kwalitatieve aspect. Door met 
kleinere groepen, vaak 15 tot 20 mensen, fysiek of 
online samen te komen ontstaat de mogelijkheid 
om dieper te bevragen en te graven. Een kwalitatie-
ve benadering vraagt persoonlijke interactie. Om te 

komen tot het fundament, wat écht belangrijk is, 
gaan we op zoek naar onderliggende overtuigin-
gen en verbanden. 

Het kwalitatieve participatieluik laat ook toe om 
de verbeelding aan te spreken. We noemen dit 
imagineering. Deze methodiek, waarbij verbeel-
ding en creativiteit ingezet worden als basis van 
constructieve, 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 dagdage-
lijkse realiteit en haar beperkingen. Zo ontstaat de 
ruimte om tot de kern te komen van wat mensen 
écht willen voor hun gemeente. 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 verbeel-
dende insteek zorgt voor de inspiratie die het pro-
ces net die stap verder brengt. Voor het toepassen 
van deze methodiek werken we nauw samen met 
professor Diane Nijs van de Breda University of ap-
plied sciences, experte in dit thema.

De volledige verwerking van de digitale enquê-
te en de verslagen van de participatieve sessies 
kan u nalezen via www.naardekern.be/lanaken.  
In wat volgt beperken we ons tot de belangrijk-
ste bevindingen.

Overzicht 
participatief traject

Kick-off d.d. 01/06/21 

Digitale enquête
 
Stakeholderssessie d.d. 28/10/21 

Focusgroep handelaars 
en vastgoedsector d.d. 01/12/21 

Focusgroep jongeren
d.d. 10/12/21 
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• Uit de enquête: 
- een Lanakenaar wordt voornamelijk omschre-
 ven als vriendelijk, sociaal, carnavalist, oud, 
 gezellig, joviaal en kritisch 
- de inwoners zijn het meest aangetrokken tot
 Lanaken door hun persoonlijke omgeving 
 (vrienden/familie), de natuur en de geografische
  ligging 
- de inwoners zien Lanaken vooral als een prachtige 
 groene gemeente, een plek met veel voorzienin-
 gen voor senioren, een woongemeente en een
 plek waar je kan ontsnappen aan het drukke 
 leven 
- volgens de inwoners maakt vooral de ligging
 Lanaken uniek 
- de grootste motieven voor een bezoek van
 niet-Lanakenaren aan Lanaken zijn volgens de
 respondenten een bezoek aan vrienden, de 
 natuur en sport/vrije tijd 
- als gewenst bijkomend aanbod in het centrum
 wordt voornamelijk genoemd: (nieuwe) evene-
 menten, restaurants en bijkomend aanbod 
 kledij en mode
- het aantal handelszaken in het centrum wordt
 als onvoldoende beschouwd 
- de kwaliteit van de infrastructuur, bereikbaar-
 heid en de parkeermogelijkheden in het 
 centrum scoort een voldoende. De uitstraling en 
 beleving scoort iets minder 
- 60% van de respondenten kocht tijdens de 
 coronacrisis bewust vaker bij lokale handelaars

• Uit de participatieve sessies: 

Over de identiteit van Lanaken 
• kernwoord moet verbinding zijn: inwoners/
 handelaars, groen/beton, cultuur/economie 
• jongeren zijn trots op hun kerkdorp 
• Rekem is enige deelgemeente met 
 eigen postcode
•  andere mentaliteit in Gellik (meer dorps) 
• het dialect verbindt, maar voor jongeren is dit
 minder 
• kerkdorpmentaliteit - gebrek aan chauvinisme 
• veel inwoners met een Nederlandse herkomst 
• veel senioren in het centrum
• de mentaliteit en hartelijkheid onderscheiden
 ons van de omliggende gemeenten

Over de beleving
• in de jaren 80 was Lanaken centrum bruisend -
 verminderd door bouw appartementen  
• er is vanalles te beleven op een boogscheut van 
 het centrum 
• kermis, braderie, avondmarkt, carnaval, Lana-
 ken Bubbelt en Oldtimertreffen trekken volk 
• ruimte creëren (doorsteek Molenweideplein
 naar Stationsstraat) 
• onveiligheidsgevoel

Over het aanbod
• “alles is er” (voor de senioren) in het centrum 
• meer variatie nodig, zeker voor de actieve 
 bevolking 
 - Hoe kunnen we nieuwe investeerders 
  aantrekken en bijkomend aanbod creëren? 
 -  Maar ook, hoe kunnen de de leefbaarheid in
  het centrum verhogen? 
• nieuwe Carrefour is goede stap in heropleving
 centrum 
• nog minstens 1 grote trekker nodig en gezellig-
 heid errond creëren met authentieke winkels 
• mooi aanbod sportinfrastructuur: voetbalvelden,  
 skatepark, finse piste, zwembad,…
• ontwikkeling horeca stagneert

Kracht van Lanaken
• historie, groen, uniek, mooiste dorp van 
 Vlaanderen 
• gezellig 
• horeca 
• kerkdorpen 
• groot aanbod (na)schoolse activiteiten 
• wonen, industrie, natuur, internationale nabijheid 
• wandel- en fietsroutes in het groen 
• centrale ligging, goede/mooie uitvalsbasis, vrije  
 tijd 
• kindvriendelijk 
• tradities 
• ons kent ons 
• zeer goede horeca 
• dialect 
• Limburgse hartelijkheid 
• Rivierenpark Maasland 
• gebied van de Albertknoop (oostelijk Lanaken):  
 natuur, industrie, wonen en de nabijheid van  
 Maastricht: Lanaken op zijn mooist en best
• gezelligheid in alle kerkdorpen 
• alles te beleven op een boogscheut van 
 het centrum

Bovenlokale trekkers
• de Maas 
• Nationaal Park Hoge Kempen 
• La Butte aux Bois 
• gebied van de Albertknoop (oostelijk Lanaken, 
 aan de landsgrens) natuur, industrie, wonen en 
 de nabijheid van Maastricht: Lanaken op zijn
 mooist en best 
• Oud-Rekem 
• Domein Pietersheim 
• Rivierpark Maasvallei 
• werkgelegenheid Sappi

Lanaken is godsuitverkoren 
plaats ter wereld

Quotes uit de verschillende sessies

Lanaken is niet groot genoeg om echt 
groot te zijn, maar ook niet klein 
genoeg om klein te zijn

We moeten jongeren een plek 
geven in het centrum

Lanaken is een republiek van aparte dorpen

We zijn een grijze muis omdat we 
onszelf niet goed genoeg verkopen 

Je kan hier beter wonen voor minder geld, 
het onderwijs is meer gedisciplineerd, 
de ziekenhuizen zijn beter en de kinderopvang is top. 
Enkel het centrum nog gezellig maken 
om te vertoeven en we zijn er.
(Over de aantrekking van Nederlanders ten opzichte van Lanaken) 

Ik ben van Rekem, 
vlakbij Maastricht
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STAP 3 
VERWERKEN
Experten aan de slag met de participatieve input

Naar de Kern is, met haar focus op het DNA, een andere 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 beleidsmakers nu. 

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

De vele aspecten en kenmerken die in de participatiesessies werden aangereikt zijn hierboven samen-
gevat en uitgebreider terug te vinden in de verslagen op www.naardekern.be/lanaken. Het Naar de Kern 
team verzamelde en analyseerde na elke sessie de input, om telkens weer een stap verder te gaan en 
bevindingen af te toetsen, te verdiepen en te verbreden. 

Om het grote potentieel van Lanaken nog meer zichtbaar te maken en te versterken vertaalden de exper-
ten van Naar de Kern deze elementen naar vier werkbare clusters, de finale bouwstenen van het DNA van 
Lanaken.

Het is onmogelijk om verrast te zijn door de bouwstenen en door het DNA, want het is wat leeft in de 
geschiedenis en in de ambitie van de inwoners.
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STAP 4 DNA BEPALEN
De bouwstenen van het DNA

We bepalen eerst de bouwstenen van het DNA van Lanaken. Dit zijn elementen die Lanaken uniek maken. 
Daarna vertalen we het DNA in een generatief concept. Er zijn verschillende mogelijke vertalingen van de 
bouwstenen maar de bouwstenen vormen wel het basisfundament.

Op deze unieke bouwstenen kun je een sterke identiteit uitbouwen. Of het nu gaat om communicatie, 
inrichting van de kern, meubilair, aankoop en renovatie van gebouwen of welke keuze dan ook, wil je bou-
wen aan een unieke identiteit, dan is het zinvol om de bouwstenen als vertrekpunt te hanteren.

Elke stad of gemeente heeft unieke elementen die de basis kunnen vormen voor een unieke identiteit 
en een unieke uitstraling die de gemeente relevant en onderscheidend maakt voor diverse doelgroepen.

Voor Lanaken zijn die de bouwstenen die we vanuit de participatieve sessies en de digitale enquëte heb-
ben gedefinieerd:

PATCHWORK
Lanaken is een verzameling van verschillende dorpen en kernen
Het domein “Lanaken” De Heerlijkheid
Republiek van kerkdorpen
Mix van Belgen en Nederlanders
Eigen karakter deelgemeenten/kerk dorpen

GRENZELOOS
Grenzeloos - Grensgemeente 
Toegangspoort naar Nederland
Toegangspoort naar Het Nationaal Park
Eindeloze mogelijkheden voor natuurbeleving: wandelen en fietsen zonder grenzen
Ligging op een plateau

KNOOPPUNT
Albertknoop
Knooppunt van bedrijvigheid, economie, industrie Kanaal/Maas
Knooppunt met Nederland
Spartacus
Knooppunt van verschillende kernen
Bereikbaarheid  - Fietsknooppunt

OPEN, DIRECT, HARTELIJK
Open, direct & hartelijk
Vriendelijk, Limburgse hartelijkheid, gezellig, joviaal, kritisch
Invloed van Nederlandse cultuur
Perfect geïntegreerde Nederlandse bevolking

HISTORIEK
Historiek
Het Domein Lanaken met zijn verschillende Heerlijkheden en kerkdorpen
Sterke carnavaltraditie

PATCH
WORK

GRENZE-
LOOS

KNOOP-
PUNT

OPEN,
DIRECT

HARTELIJK

HISTO-
RIEK
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HET DNA VAN     
LANAKEN

LANAKEN,
GRENZELOOS
VERWEVEN

Grenzeloos apart & verweven
Een patchwork van diversiteit

Een knooppunt van mogelijkheden

Geeft de mogelijkheid om Lanaken uit te bouwen
als gemeente met diverse kernen met elk hun eigenheid 

& specifieke meerwaarde

De keuze om te kiezen voor dit DNA betekent dat 
deze mogelijkheden beter kunnen worden benut. 

Via een concreet plan van aanpak op diverse terreinen kunnen 
deze mogelijkheden helder gesteld worden.
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HET DNA VAN     
LANAKEN

LANAKEN,
GRENZELOOS
VERWEVEN

Lanaken heeft veel mogelijkheden. 
De keuze om te kiezen voor dit DNA 
betekent dat deze mogelijkheden 
beter kunnen worden benut.

TOERISME
ECONOMIE

Mogelijkheden bekijken  om nieuwe industrieën aan te trekken vanuit de 
interessante ligging aan de Maas , op een knooppunt

Door kernen meer uit te bouwen en helder te stellen kan er meer 
economische bedrijvigheid ontwikkeld worden:

 Aanbod kern Lanaken
 Horeca en winkelaanbod in Oud-Rekem
 Duidelijk positioneren van elke kern

met adequate uitbouw economische facetten

Duidelijke positionering is meerwaarde voor toerisme.
Als mensen exact weten wat ze kunnen vinden in Lanaken 

en wat het unieke is komen er meer bezoekers

Aanbod linken aan specifieke doelgroepen.

GRENZELOOS

PATCHWORK

VERBINDING

RUSTPUNT

Lanaken op het knooppunt van veel bedrijvigheid
Scharnier tussen 2 landen

Toegangspoort

Patchwork van diversiteit
Verschillende unieke kernen
Mogelijkheden om Lanaken 

verder uit te bouwen als gemeente met diverse kernen 
met elk hun eigenheid en 

specifieke meerwaarde bv. Oud-Rekem als historisch centrum, 
Lanaken centrum voor horeca en handel, etc. 

Verbinding tussen landen Nederland & België, 
verbinding tussen culturen

Logistieke verbindingen via spoor, auto, fiets, water, etc. 

Lanaken is een rustpunt in de drukte van de stad zoals Maastricht

De ligging in de natuur, de Maasvallei,
het Kempisch plateau, toegangspoort tot het Nationaal Park 

Verbindingen binnen de Maasvallei 

Via een concreet plan van 
aanpak op diverse terreinen 
kunnen deze mogelijkheden 
helder gesteld worden. 
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STAP 5 ONTWERPEN
In deze fase gaan we aan de hand van de techniek 
van een designsprint samenwerken om te zien hoe 
we het DNA concreet tot leven kunnen brengen in 
de gemeente.

Deze samenwerking is een samenwerking tussen 
gemeentepersoneel verspreid over de diverse 
diensten, externe experten, ondernemers uit Lana-
ken, schepenen en burgemeester. 

In de designsprint hebben we het DNA vertaald 
naar de verschillende domeinen die belangrijk zijn 
om een bedrijvige kern te realiseren: AANBOD, 
AANKLEDING, BELEVING, IDENTITEIT,  RAND-
VOORWAARDEN EN ZICHTBAARHEID.

Hierbij krijgt u een overzicht van de resultaten van 
de designsprint.
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Hierbij 4 mogelijke invullingen van
Lanaken als patchwork
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LANAKEN PATCHWORK

DE KERNGELLIK
SMEER-
MAAS

REKEMNEER
HAREN

VELD
WEZELT

INDUSTRIE
ZONE

NEERHAREN
Gemeenschap met sterke interne verbondenheid, gemoedelijkheid
Goudkust  - cultuur & kunst - A-wijken - veel Nederlanders

REKEM
Historisch - chauvinistisch - begoede burgers
Zilverkust - sterk verenigingsleven

KESSELT
Authentiek - tijd is blijven stilstaan
Grens met Riemst - geen handelszaken

GELLIK
Eigen dialect - folklore
Nog veel mogelijkheden voor toerisme
Verbonden met het groen - bossen - berg
Krieckaert oudstrijders
Kinderen spelen er op straat

DE KERN
Het kloppend hart van Lanaken
Intergenerationeel - alle generaties komen samen - kindvriendelijk
Plek van ontmoeting en beleving
Veilig - fietsen

SMEERMAAS
Onderbelichte mogelijkheden
Water, vrije tijd, toerisme - grens met Maastricht
“ we doen het zelf” mentaliteit

VELDWEZELT
Eigen dialect - dorpsgevoel
Grote verbonden gemeenschap - studenten

OVERAL
Carnaval

LANAKEN ECONOMISCH
Grensoverschrijdend

RUST & GROEN SAMEN & BELEVEN

KUNST & CULTUUR

EIGENHEID & 
VERBONDENHEID

NATUUR &
TOERISME

GRENZELOOS &
AMBITIE

ONDER ONS &
AMBACHT

KESSELT
AUTHENTIEK

& OORSPRONKELIJK

OVER
KOEPELEND

BELEVING
CARNAVAL

FIETSEN
WANDELEN



34 35

NAAR DE KERN COMPACT LANAKEN

LANAKEN ACTIEPLAN
KORTE TERMIJN - QUICK WINS

Marketing & communicatie : 
 - het patchwork vertalen in een sterk concept
 - concept verkopen intern - mensen terug fier laten zijn
 - concept vertalen naar toerisme

Aantrekkelijke kern:
 - vergroenen van de kern
 - investeren in veiligheid door bewaakte fietsstalling en verlichting
 - verticale groentuinen - gemeente toont het voorbeeld en 
    premiereglement voor private woningen
 - mobiele speelplaats - pop up speelpleinen om concept uit te testen
 - wedstrijd voor beleving en uitstraling van winkels en horeca

Uilenspiegelpark:
 - muziek, kunst en cultuur
 - multiculturele activiteiten - eten en drinken

Events & beleving:
 - thematische evenementen, afgestemd op Maastricht

Niches zoeken - overdekte winkelstraat met groen

Verlichting & veiligheid:
 - beginnen met kerstverlichting & versiering, verlichte etalages

Verbinding met industrie, economische gedeelte
 - after work events in samenwerking met Sappi
 - pop up cafés

Retail & horeca:
 - Lanakenaren motiveren om in eigen gemeente te winkelen - fierheid
 - sterke middenstandsorganisatie opzetten en ondersteunen
 - investeren in sterke concepten - vintage, tweedehands, etc. 

LANGE - MIDDELLANGE TERMIJN

De kern als een ontmoetingsplek voor elke generatie:
 - ouderen, allochtonen, jongeren, jeugd, kinderen
 - speelterrein - speelpleintje in het centrum
 - cinema - zomercinema
 - meer horeca 
 - zorgen dat de kern leeft voor 18u en na 18u
 - de gemeente faciliteert initiatieven
 - jeugdcafés

De kern herontwikkelen:
 - gebouw van de Post kopen, afbreken 
 - kernafbakening, winkels groeperen
 - verweven van functies - ruimte voor ambacht - kunst
 - Look and feel Langkeukelbeek doortrekken naar het centrum

Kiosk op het Kerkplein om activiteiten te organiseren en mensen te verbinden

Water in het centrum brengen - de Maas in het centrum - watergevoel:
 - fontein
 - waterspeelplaatsen
 - gracht - lange kasteelgracht

Autoluw centrum of autovrije straten in het centrum

Koesteren en communiceren wat Lanaken heeft:
 - de eigenheid van de deelgemeenten
 - de mooie gevels in kaart brengen en aandacht geven

Werken aan verbondenheid tussen de verschillende identiteiten:
 - fiets - en wandelroutes die verbinden
 - spel zonder grenzen tussen de deelgemeenten 
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INSPIRATIE

Het patchwork kan op verschillende manieren tot 
uiting gebracht worden. Het gaat zowiezo om één-
heid in verscheidenheid. De verschillende entiteiten 
kunnen op een aantrekkelijke manier vormgegeven 
worden maar vormen samen qua stijl één geheel.

Grote, structurele stadsontwikkelingen zijn niet altijd gemakke-
lijk, vereisen visie en budget en zijn vaak iets voor de lange ter-
mijn. Maar ook op korte termijn kunnen er zaken gedaan wor-
den op een zogenaamd “agile” manier: experimenten waaruit 
we kunnen leren en meenemen op lange termijn.
Een element dat mensen naar de kern trekt, zoals hieronder be-
hoort tot deze mogelijkheden. 

De eigenheid van elke deelgemeente kan 
op een creatieve manier tot uiting komen 
en bezoekers of toeristen de weg wijzen 
tussen de verschillende entiteiten.
Dit kan op een participatieve manier met 
de burgers uit elke deelgemeente tot stand 
komen vanuit het idee “dit is waar wij fier 
op zijn”.

Een mooie, kleurrijke constructie met groen kan al een 
heel groot verschil maken in de kern en jong en oud aan-
trekken.
Het moeten niet altijd grote, dure ingrepen zijn maar men 
kan ook op korte termijn een verschil maken door een cre-
atieve constructie. 
Belangrijk is wel om dit op te volgen, te zorgen dat er din-
gen gebeuren, dat alles netjes blijft en aantrekkelijk.

Voorbeeld uit Lanaken
In Lanaken is er een plan om kleurrijke hinkstapstenen 
te plaatsen voor minder verharding. Dit zal gerealiseerd 
worden in het voorjaar van 2023 rond het gemeentehuis .
Dit is een goed voorbeeld van hoe ontharding kan worden 
aangepakt op een creatieve manier.
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Op het vlak van stadsmeubilair en “huisstijl” van de stad of 
gemeente zijn er zeer veel zaken mogelijk. Dit vereist vooral 
creativiteit. 
Vertaal de eigenheid van Lanaken in een sterk visueel con-
cept dat tot uiting kan komen in elke deelgemeente en op 
deze manier één herkenbaar geheel vormt: éénheid in ver-
scheidenheid. 

De winkelstraten en de etalages aantrekkelijk maken 
kan ook op diverse creatieve manieren. 
Merken, kunstenaars, handelaars kunnen begeleid wor-
den om op een creatieve manier hun winkel of winkel-
straat aantrekkelijker te maken. 

“Eén visie, diverse werelden, diverse entiteiten” dat is 
de kern en de sterkte van Lanaken. 
Geen éénheidsworst maar respect voor de eigenheid 
van elke deelgemeente en dit als een voordeel zien.  
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Hierbij een aantal creatieve voorbeelden om het patch-
work te visualiseren en alle aspecten van Lanaken en de 
deelgemeenten tot uiting te brengen. 

Grote installaties kunnen op een gemakkelijke manier 
indruk maken en mensen naar de kern trekken.
Hiervoor kan samen gewerkt worden met 
diverse kunstenaars. 
Dit ligt in dezelfde lijn zoals graffitti of muurbeschilde-
ringen maar het kan ook in 3D. 

Placemaking is een nieuw concept om te kijken naar stadsontwikkeling. 
Men start vanuit een plek -bijvoorbeeld het marktplein- en daarrond zorgt 
men dat alle noodzakelijke elementen voor leven, werken en beleving 
aanwezig zijn. De stad of gemeente wordt op die manier rond bestaande 
plekken gebouwd. De aanéénschakeling van plekken zorgt voor een diepe 
beleving en duurzame stadsontwikkeling. Op deze manier heeft men ook 
veel meer eigenheid omdat er van een authentieke plek gestart wordt. 
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STAP 6 VERANKEREN
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 herken-
baar maar was nog nooit te voren écht vastgepakt. 
Gebundeld in één begrip. Lanaken is uiteraard meer 
dan alleen maar dit DNA maar het DNA legt wel 
de focus op wat Lanaken uniek maakt ten opzichte 
van andere gemeenten. Dat unieke maakt Lanaken 
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 relevant en 
onderscheidend is. 

Betrokkenheid creëren rond het DNA als 
basisfundament
Het is essentieel om het DNA te verankeren. Het 
is niet omdat het bestaat dat het leeft. Hoe meer 
mensen zich het DNA eigen kunnen maken, hoe 
meer het zal leven en tot uiting zal komen. De ge-
meente heeft hier bij voorkeur de rol van facilitator 
die dingen mogelijk maakt maar ze vooral niet al-
lemaal zelf doet. Mensen zijn creatief, willen auto-
nomie en willen de ruimte om dingen te realiseren. 
Het is aan de gemeente 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 gemeente-
diensten en de lokale overheid. 
Het kernkompas presenteren is enkel het start-
punt. 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 uit-
werking van het DNA. 

Het DNA is niets meer dan een fundament maar 
ook niets minder. Als je niet consequent en door-
dacht op dit fundament bouwt dan creëer 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 landmark creëren waar iedereen 
naartoe wil, om te bezoeken, te wonen, te werken 
of te genieten. 

STAP 7 IMPLEMENTEREN
Het potentieel van het DNA
Het DNA komt maar tot leven als het voelbaar en 
zichtbaar is in de kern van Lanaken . Tijdens de de-
signfase werd de basis gelegd voor de eerste con-
crete realisaties.  Daar kunnen vervolgens stap voor 
stap nieuwe acties op inhaken. Om het potentieel 
van het DNA van Lanaken 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 
richting te bepalen. Het helpt je om je in alle om-
standigheden te oriënteren op het doel. 

Op basis van het afgelegde traject geven we een 
mogelijk kader mee voor het belangrijke traject dat 
nu volgt: de ontwikkelde visie en ideeën in praktijk 
omzetten. Het DNA en de bouwstenen zijn hierin 
richtinggevend.

Vervolgens formuleren we een actieplan, geba-
seerd op concrete keuzes die in de designfase met 
beleid, interne en externe experten vanuit het DNA 
gemaakt werden.
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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 lanakenaar heeft 
een hart voor zijn gemeente, dat toonde de opkomst die in Lanaken steeds groot was. Hetzelfde gold voor de be-
trokken burgemeester, schepen, de projectverantwoordelijke en de medewerkers. We willen hen graag bedanken, 
evenals de andere schepenen en leden van het gemeentepersoneel voor de fijne samenwerking. 

We willen graag ook een speciale “dankuwel”  geven aan Leonie Mackenbach (retailexpert), Miranda Maes (expert 
veranderingstrajecten & positionering), Nele Van Eycken (expert creativiteit) voor haar belangrijke bijdrage aan dit 
geheel.

Het was een plezier om samen met hen 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
Het Naar de Kern projectteam

Leonie Mackenbach
Leonie en haar bedrijf LLeo6 is al jaren gespecialiseerd in retail en retailconcepten beter maken. Met hun expertise en analyti-
sche inzichten op gebied van retail in combinatie met creativiteit, begeleiden zij retailers om een optimale shopping beleving 
te creëren online en offline.
De belangrijkste expertise en taken die ze uitvoeren voor diverse retailklanten zijn het ontwikkelen van volledige winkelcon-
cepten, grondplannen en loopbanen in de winkel, bekeken vanuit commercieel oogpunt. Daarnaast doen ze ook aankoopbe-
geleiding, retail marketing, visual merchandising en training hierrond.
Een greep uit de belangrijkste retailpartners voor wie ze hebben gewerkt: Nike, Ava papier, Fanshop Club Brugge, Hudson’s 
Bay Nederland, Fjällraven, etc. 

Miranda Maes
Miranda is afkomstig uit Maasmechelen en vertrouwd met de regio. Haar basisexpertise en ervaring liggen in marketing en
Communicatie. Ze was actief in diverse internationale communicatiebureau’s, werkte als Directeur Communicatie voor ad-
verteerders en breidde haar werkdomein uit naar strategie, innovatie en digitalisering. Het laatste decennium staat Miranda 
organisaties bij in het voorbereiden van de toekomst en de ontwikkeling van toekomstgerichte strategieën. Ze bgeleidt orga-
nisaties bij transformaties en innovatietrajecten.
Haar meerwaarde voor Lanaken bestond erin dat ze de regio goed kent en dat ze een groep kan meenemen om een toekom-
stige situatie of droom te verbeelden en bijgevolg een actieplan te bepalen om dit doel te bereiken.

Nele Van Eycken
Nele is een creatieve duizendpoot en werd bij dit traject betrokken om alle creatieve registers open te trekken. Nele is niet 
zomaar creatief maar werkt zich nauwkeurig in in de materie en de situatie om met haalbaare creatieve ideeën te komen.
Nele heeft van creativiteit haar vak gemaakt en werkt voor personen en organisaties die nood hebben aan nieuwe invalshoe-
ken en creativiteit.
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