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Shopping 2 krijgt volledige make-over
Vandaag om 10:37 door Chris NELIS

GENK - Er komt een make-over die Shopping 2 moet optillen tot op een handelsniveau

minstens gelijkwaardig aan dat van de rest van het centrum van Genk. Daarvoor

heeft het stadsbestuur het projectbureau O3 Real Estate Solution aangesteld. Hoe

dat gaat gebeuren, moet blijken uit een onderzoek dat het komende half jaar wordt

uitgevoerd. Het initiatief wordt zowel gedragen door de eigenaars als de handelaars.

“We staan niet voor een plan dat ons opgedrongen wordt, maar eentje waaraan we vanaf het begin mee
kunnen vormgeven. We kunnen van nul vertrekken”, zegt Sabine Ferrari, van de verenigde handelaars.
Dat was bij een vorige poging om het middengebied van de handelsas in Genk-Centrum op te krikken
minder uitgesproken het geval. “We hadden toen ook Shopping 3 mee opgenomen in het geheel”, zegt
schepen van Ruimtelijke Ordening Michaël Dhoore (CD&V). “De voorstellen die daar uit voortkwamen,
waren minder dan we gehoopt hadden. Enkele maanden geleden hebben we opnieuw een
aanbesteding uitgeschreven. Zij het ditmaal zonder Shopping 3. Het gaat daar nu iets beter en dat deel
komt later nog aan bod.”
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Handelaars, eigenaars en vertegenwoordigers van de stad in de ‘serre’ van Shopping 2.
Foto: Chris NELIS
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Uit de zes kandidaten werd uiteindelijk de Nederlandse projectontwikkelaar CO3 Real Estate Solution
gekozen. Onder meer omdat de realisator vertrekt vanaf een blanco blad.

Totaalbeeld

“Ik ga mij het komende half jaar twee tot drie dagen per week in Shopping 2 vestigen”, zegt Carola
Janssen van CO3. “Mijn taak: luisteren naar handelaars en eigenaars. Maar ook naar klanten en
passanten. De keuze ligt tussen geen enkele wijziging of een volledige metamorfose. Het is belangrijk
dat zowel handelaars als eigenaars openstaan voor vernieuwing. Dat ze meegaan in een totaalbeeld.
Want alleen zo kan je komen tot een concept dat het gebied in zijn geheel optilt. En ja, daarbij moeten
we zeker aandacht hebben voor de omgeving. Zoals de verbindingen met de Molenstraat en de
Stationstraat. We zullen ook gesprekken voeren met Wereldhave, die vooral Shopping 1 beheert. De
makelaar doet er alleen maar voordeel mee als het ook hier beter gaat.”

Schepen Dhoore is bereid de ruimtelijke plannen aan te passen. “Voor zover het tot een meerwaarde
leidt en er geen hinder voor de omgeving ontstaat.” Schepen van Evenementen en Toerisme Lotte
Trippaers wil om de herontwikkeling te stimuleren ook evenementen die nu op de Grote Markt en het
Stadsplein plaatsvinden meer spreiden over de handelsas. “Bij Iedereen Donderdagt en Genk on Stage
is dat al het geval”, zegt Trippaers. “Maar ook andere publiekstrekkers zouden in de winkelcentra
kunnen.”
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Welke job zoek je?  

Boekhouder - Antwerpen
Unique Finance

Boormeester / medewerker
Hako Boringen NV

Accounting & Reporting Consultant Leuven
SBB Accountants & Adviseurs

Export & Global Trade Compliance Administrator
FLIR Systems

Product Manager
FCR Media

Wikkelaar Elektromotoren met ervaring
ENGIE Fabricom

Accounting assistent en polisbeheerder verzekeringen (deeltijds of voltijds)
Azuro

Middle East Business Development Manager


