
GENK



1. C-Mine

2. Ville-Territoire

3. Renouveler - Innover

4. Connecter

5. Action et Reflection

GENK EN 5 POINTS





1. C-MINE



CREATIEVE SITE creatie, presentatie, beleving  & bedrijvigheid

TOONAANGEVENDE site in Vlaanderen

HEFBOOM voor ontwikkeling van de buurt 

Realisator van SPILLOVERS naar het stadsweefsel

INTERNATIONALE speler in de creatieve niche























Creative Economy



Spaces that invite to be used











C-Mine plus C-Mine expeditie



C-Mine expeditie



C-Mine expeditie



2. VILLE-TERRITOIRE









La force d’une ville-territoire





WA MAKE ?



3. RENOUVELER - INNOVER



THEMES

1. Diversité

2. Economie

3. Creativité

4. Nature





Thor Technologiepark



Industriële maakeconomie 
 innovatieve maak- en kenniseconomie

THOR Park – technologie, energie, 
talentontwikkeling en bedrijvigheid

Werkgelegenheid:
• Nu: 70 (IncubaThor) + 250 in zeer nabije 

toekomst (EnergyVille)

• Op termijn: 5.000 tot 7.000

Totale kostprijs: 170 miljoen euro
• Privé  60 miljoen euro
• Publiek  110 miljoen euro 

(overheid + subsidies) 19



Sledderlo

SUBSIDIE SVP 
• toegekend in 2011
• bedrag € 3.000.000





La Biomista / Cosmopolitan Chicken Project



toelichting jurybezoek stadsvernieuwingsprojecten 29.05.2015LA BIOMISTA

La Biomista





4. CONNECTER



Connections: Vennestraat / Terril



Connections: Vennestraat / Terril



Connections: Vennestraat



Connections: Vollebak Vennestraat



Connections: C-Mine Unlimited



Connections: Evence Coppélaan



Connections: Stiemerbeekvallei



5. ACTION ET REFLECTION



1982



2010





Situering : transitie naar een nieuwe fase van stadsontwikkeling

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Onmiddellijke meerwaarde

Delegeren/uitbesteden

Opstarten, 
projectontwikkelingsgedreven
om concrete noden in te vullen

Korte termijn realisatie

Hernieuwde meerwaarde

Top-down regie/sturing

Expertkaders die 
focus/afbakening creëren 
(oplossingen zijn 
expertgedreven, waardoor 
noodzaak aan 
‘participatie/informatie’ op 
voorgrond komt, maar vaak 
‘passief’/’informerend’ blijft)

Meervoudigheid van de 
ingrepen

Wederzijds versterkende 
meerwaarde

Co-creatie/activering

Dialoogkaders aansluitend bij 
ervaringsdomeinen van burgers
(veelal thematisch vanuit 
bredere strategische keuzes, bv. 
ecologische voetafdruk, 
economische ontwikkeling, 
integratie, identiteit, …)

Relaties tussen ingrepen > 
constellaties
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STADSDEBAT 1
Duiding van 
kritische 
ingrediënten en 
meerlagigheid
(= vooral de context 
in kaart brengen)
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STADSDEBAT 1
Duiding van 
kritische 
ingrediënten en 
meerlagigheid
(= vooral de context 
in kaart brengen)

STADSDEBAT 2
Zoeken naar 
samenhang en 
bijdrage aan groter 
geheel
In dialoog met 
meerdere partners
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Situering : transitie naar een nieuwe fase van stadsontwikkeling



Vervolg stadsdebat: projecten afwegen binnen MATRIX van MEERWAARDES



Vervolg stadsdebat: inhoud interactief en iteratief ontwikkelen via BETROKKENHEIDSPLATFORMEN

WERELDWIJK



Vervolg stadsdebat: van lineariteit naar gelijktijdigheid > parallelle sporen
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