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250 gepimpte tonnen

Nieuwe voorschriften
voor huizen en tuinen in onze Cité

Dank zij de bewoners fleuren 250 gepimpte tonnen in deze coronazomer onze Cité op. “Het is TONtastisch!”, blinkt voorzitter Michel
Vigneron van Tuinwijk2020. “We hadden nooit durven denken dat
zo veel bewoners ingingen op ons aanbod om creatief uit de hoek te
komen met een ton.” Tot einde september zijn wandelaars en fietsers
welkom om te genieten van TONtastique. En van onze tuinwijk.

Onze Cité ‘vermooien’ om ze badend in het groen en in zijn volle glorie herstellen. Dat wil het Lokale Bestuur. Als je
renoveert, verbouwt of bijbouwt, of je gaat je oprit, omheining of tuin aanpakken, dan gelden in de cité binnenkort
nieuwe voorschriften. Maar, je mag eerst je zeg daarover doen bij het Lokale Bestuur.

3.

1. Wat is zo bijzonder
aan de Cité?

Oorspronkelijk was de Cité – de Tuinwijk –
een privaat tuindorp, volledig in eigendom
van de mijn: huizen, scholen, de kerk, pleinen,
parken en straten, alles was van de mijn die er
naar Engels voorbeeld een ‘garden city’ van
maakte: een groen dorp met faciliteiten van
een stad. De eerste huizen waren woonklaar
in 1911. Na de kolencrisis in de jaren 50 viel
de uitbreiding van de Cité stil.

2. Waarom nieuwe
voorschriften?

Toen de Limburgse mijnen in 1967 fusioneerden, begonnen ze de citéhuizen te verkopen.
De nieuwe eigenaars mochten verbouwen zoals ze wilden. Vandaag, goed vijftig jaar
later zijn meer en meer hagen en tuinen ingeruild voor draadkooien en betonklinker-zeeën,
terwijl de stijl van de citéhuizen bij renovaties vaak niet gerespecteerd bleef. Zo ging heel
wat van de luister verloren.
Het Lokale Bestuur wil het oorspronkelijke groene en architecturale karakter herstellen, juist
omdat de Cité zo uniek is en voor veel internationale experts wellicht de mooiste garden city
op het Europese vasteland is.

Voor wie geldt de verordening?

Je moet niets veranderen aan je woning of tuin. Maar, àls je iets wil veranderen, dan moet
je de nieuwe richtlijnen volgen. In de praktijk zullen het mettertijd vooral nieuwe bewoners
zijn die de nieuwe regels moeten volgen als ze hun woning en tuin willen aanpakken.
Daarom is de verordening gericht op de lange termijn.

4.

Wat verandert?

De verordening telt 76 pagina’s. Per woningtype worden de voorschriften opgesomd en
toegelicht. ALS je iets verandert, dan zijn het meest opvallend:
- de perceelsgrens moet een haag zijn, die langs de binnenkant tegen
een draadomheining mag staan (geen draad langs de straatkant);
- verharding is beperkt tot het hoogst nodige
(bv. toegangspad naar voordeur, de oprit);
- nieuwe ramen, deuren, of een nieuw dak, dan moet dit terug
in de oorspronkelijke toestand worden gebracht;
- bijbouwen mag vanaf de achtergevel, parallel met de weg.

5.

Stuur je voorstellen of opmerkingen
naar het gemeentehuis.

Tot 31 juli loopt een openbaar onderzoek. Daarom meldt Tuinwijk2020 dit. Iedereen kan
de richtlijnen en voorschriften inkijken en schriftelijk voorstellen of bezwaren indienen op het
gemeentehuis of per aangetekende brief aan het College van Burgemeester en Schepenen.
•Lees op www.tuinwijk2020.be de volledige verordening.

“De Tuinwijk beHAAGt” slaat aan

640 meter nieuwe haag geplant
Rond een dertigtal woningen werden vorig jaar bijna 3200 haagplantjes aangeplant. “Met vijf plantjes per meter is dus ca. 640 meter haag
bijgeplant. De campagne ‘Eisden-Tuinwijk beHAAGt’ is dan ook een onverhoopt succes”, vindt Peter Muermans die het vermooiingsproject coördineert.
”In het najaar pakt Tuinwijk2020 samen
met de Stichting Erfgoed Eisden, het
lokale bestuur en het Regionaal Landschap
Kempen & Maasland de draad weer op
als corona het toelaat, want daardoor
stond de campagne voor meer hagen in
de Tuinwijk on hold.” In 2019 kregen 25
citéwoningen een nieuwe haag, en drie
in de wijk Eisderbos. Zes bewoners lieten
Hebe, het groenbedrijf van het Sociaal
Bedrijvencentrum, de aanplanting uitvoeen.
Bij jou een nieuwe haag?
Is jouw omheining of haag aan vervanging
of uitbreiding toe? Dat kan en het gebeurt

best in het late najaar. De nieuwe
verordening voor de Tuinwijk laat enkel
haagsoorten toe die typisch zijn voor onze
wijk: onder meer liguster, beuk, haagbeuk
of meidoorn. Peter Muermans weet je alles
te vertellen over de keuze, de bestelling, de
kosten, de mogelijkheden om al of niet te
laten aanplanten, enzomeer.
Peter maakt graag een afspraak om alles toe
te lichten. Bel 0479 05 20 01 of mail hem
via eisdentuinwijkbehaagt@hotmail.com.
Intussen kan je via de zoekterm ‘behaagt’
op de gemeentesite van Maasmechelen
nog heel wat informatie vinden.

Schijnwerpers
op de mijnkathedraal
Met de bedoeling om de Cité te
vermooien, stapten Tuinwijk2020 en de
Stichting Erfgoed Eisden anderhalf jaar
geleden naar het lokale bestuur en de
kerkfabriek met het voorstel om zoals
andere gebouwen, ook de mijnkathedraal
’s avonds sfeervol uit te lichten. In het
najaar plaatst Infrax de belichting,
zonder kosten voor de gemeentekas.

250

Samen
met
jullie
als
citébewoners onze Tuinwijk
promoten. Dat is de bedoeling
van
TONtastique,
het
zomerproject dat ondanks,
maar ook dank zij corona
het alternatief wordt voor de
viering van 10 jaar Tuinwijk2020.
Dat wilden we deze zomer vieren met een onovertroffen programma.
Maar de wereld viel stil. Geen gratis woensdagconcerten met
alleen maar toppers in het Koninginnepark. Geen citérevue. Geen
helikoptervluchten over de Cité. Geen familiedag.
“Hoe kunnen we in een zomer zonder publiek tóch onze Cité
promoten?”, vroegen we ons in mei af tijdens een video-brainstorm
met het bestuur. Het draaiboek van het Vogelverschrikkersfestival
werd al bovengehaald, terwijl Fabiano Ceccarelli zich een trip in
de Duitse Eifel herinnerde. “Ik reed door een dorpje waar overal
beschilderde tonnen langs de weg stonden.” Dit idee werd meteen
enthousiast onthaald: dat moest hier ook kunnen. Genoeg tonnen op
de kop tikken was de grootste uitdaging.

Als iedereen die destijds een vogelverschrikker maakte, nu een ton
pimpt, dan volstaan 180 tonnen. We konden er 250 vinden. Dat
was zeker genoeg en met de overblijvende tonnen zouden we een
eyecatcher maken. Maar de hele voorraad werd afgehaald. En er
was nog vraag. Zo veel bijval: Tuinwijk2020 is tevreden en dankbaar!
Hoe gaat het nu verder?
Nu zowat alle tonnen op straat staan, zou een officiële opening niet
misstaan. Maar dat kan niet door de coronamaatregelen. Toch willen
we vanaf nu zo veel mogelijk dagjesmensen warm maken om te voet
of met de fiets een TONtastique-toer te maken en tegelijk te proeven
van de mooiste woonwijk van Maasmechelen, onze Cité. Daarom
aan jullie als bewoners de vraag om bij familie en vrienden reclame
te maken voor TONtastique.
Op onze website zie je een plattegrond waarop elke ton is aangeduid
met een stip. Klik je op de stip, dan verschijnt een foto van de ton.
• Op onze website zie je een plattegrond waarop elke
ton is aangeduid met een stip. Klik je op de stip, dan
verschijnt een foto van de ton. www.tuinwijk2020.be

250 keer
origineel!!!
Van een echte Pollie &
Roosje en een echte Rik
Linkens tot inspirerende
voorbeelden als Andy
Warhol, Magritte, Keith
Haring of Piet Mondriaan,
van de theepot tot het
raceautootje, van de
Klimaton tot de benen in
de lucht, van Annabel tot
Popeye, van de putmannen,
de schachtbokken tot
mijnlampen, …
Te veel om op te noemen
want 250 originele, leuke,
artistieke, kleurrijke,
smaakvolle, maar ook
bloemrijke blikvangers.
Als je Tuinwijk
2020
nog geen foto
bezorgde,
mail dan een ki
ekje van je ton
in hoge resolutie
+ adres naar
tuinwijk

2020@hotmail.c

om.

In PCVO Limburg heel
je leven blijven leren

Op wandel in de Cité
met de erfgoedapp

In PCVO Limburg – de
‘avondschool’ van PTS
– kan je overdag en ’s
avonds opleidingen volgen.
Van taalcursussen (ook
Nederlands als tweede taal),
ICT, administratie, fotografie,
florist, tuinbouw, fietsherstelling
en automechaniek tot hout,
bouw, elektriciteit. Nieuw is de
opleiding vastgoedassistent.
Je maakt kennis met de
wereld van de huizenmarkt,
een uitdagende sector met
veel werkgelegenheid. Voor
het volledige aanbod kijk
je op www.pcvolimburg.be.
Inschrijven kan meteen online.

Niets beter dan met een gids
op verkenning te gaan, zeker
in de Tuinwijk. Maar, wat
doe je als je bij bezoek eens
door de wijk wil wandelen
‘met kennis van zaken’? Wel,
dan is er nu een mobiele app,
zodat je via je gsm een en
ander verneemt.

Als je ouder dan 18 jaar bent en je
wil het diploma secundair onderwijs
behalen, dan kan dat op een
flexibele wijze ook in PCVO Limburg
via het tweedekansonderwijs (TKO).
Vanaf januari worden de ruime
werkhallen en mooie klaslokalen in
gebruik genomen die nu worden
gebouwd aan het Europaplein.
Op 27 augustus (18u-21u) en 5
september (10u-14u) is er een open
dag om het aanbod te ontdekken.
Er zijn ook online infomomenten en
het secretariaat kan je informeren.
• PCVO Limburg
Europaplein 36, 089 77 09 55,
info@pcvolimburg.be,
www.pcvolimburg.be

Cité-rondleiding
voor nieuwe
bewoners

De Tuinwijk ontdekken zonder een
gids van het museum, het klinkt
onwezenlijk. Toch gebeurt het wel
eens dat je bezoek ontvangt en je
gasten de Cité wilt laten zien en
proeven. Of fietsers, wandelende
vakantiegangers of verdwaalde
eendagstoeristen, die toevallig
neerstrijken in de oude mijncité.
En wat nu?
Sinds deze maand kunnen we de
lokale geschiedenis induiken via een
gratis mobiele app.

Deze makkelijk te downloaden app
vertelt het verhaal van onze Eisdense
steenkoolmijn, zijn cité en het
dagdagelijkse leven waarin religie,
de migratie na de wereldoorlogen,
het verenigingsleven en het CitéDuits
als eigen taaltje. De wandeling duurt
zo’n uurtje, is ook toegankelijk voor
minder mobiele mensen en je mag
tellen op 5 kilometer stappen.
Vertrek- en eindpunt is de toeristische
dienst, waar je meer informatie vindt
over het downloaden en de verdere
stappen om de wandeling tot een
goed eind te brengen.
Het initiatief voor deze app komt
van de Stichting Erfgoed Eisden,
Tuinwijk2020, het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland,
de erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het
Maasmechelse lokaal bestuur.
• https://erfgoedapp.be/tour/419

De laatste jaren werden in de Tuinwijk veel woningen verkocht en dus gekocht. Logisch dat heel wat
nieuwkomers meer willen weten over de Cité, meer dan 100 jaar geleden gebouwd als een privaat dorp
van de mijn, eigenaar van straten, parken, kerk en scholen, plus 1500 cottagewoningen.

CITÉ-RONDLEIDING

Wil je er meer over weten? Wel, Tuinwijk2020 en de Stichting Erfgoed Eisden (SEE) houden
een gratis gegidste wandeling door de Cité, zowel zondag 26 juli als zondag 9 augustus om 14 uur.
Omwille van de coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot 20 en is vooraf inschrijven per mail noodzakelijk
(naam, adres, telefoonnummer, 26 juli of 9 augustus) via rik.cops@gmail.com van het SEE-secretariaat.

