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GOODLI(F)E 
ORGANISEERT 
LUDIEKE ACTIE 

OM BRUG 

DE INWONERS 
EN HET BELEID 
KEUREN 
SAMEN 
NIEUWE 
BESTEMMING 
GOED IN 
GODSHEIDE. 

KERK WORDT 
NIEUW 
BUURTHUIS

Gisterenavond organiseer-
den de bewoners van Gods-
heide samen met het Has-
seltse beleid een groot feest. 
Zij vierden hun gezamenlij-
ke beslissing om een nieuw 
buurthuis te openen in de 
oude kerk. Deze plek zal 
allerlei sociale activiteiten 
bundelen, zoals kinderop-
vang, ouderenzorg, allerlei 
culturele en ecologische ini-
tiatieven. 

De opening van het buurt-
huis ging ook samen met de 
bekendmaking van de nieu-
we brug die de twee dorps-
delen van de kern van Gods-
heide zal verbinden. De brug 
wordt aangelegd op zijn 
voormalige locatie (de brug  
werd opgeblazen in WOII), 
een ligging die altijd een 
goede verbinding vormde 
met het centrum van Gods-
heide en dus ook met het 
nieuwe buurthuis.

Bewoners en beleid zien de 
brug als een activiteiten-
brug, een nieuw publiek 
plein waar je – onder meer 
- fantastische zonsopgan-
gen en zonsondergangen 
kan meemaken. De brug is 
expliciet toegankelijk voor 
iedereen, ook voor minder 
mobiele mensen, maar niet 
voor de auto. Bovendien 
zullen er zich vanuit en rond 
de brug alternatieve woon-
vormen ontwikkelen, zoals 
dijkwoningen. Deze wonin-
gen situeren zich typisch op, 
aan, onder of langs een dijk.

De opening van het buurt-
huis in de oude kerk geeft 
dus het startschot voor 
grootse plannen. Genoeg 
redenen om de overschotten 
van de miswijn te kraken. 

Elke bewoner van Godsheide weet het nog. 
Voor de oorlog was er een brug die de twee 
zijden van Godsheide verbond. Tijdens de 
tweede oorlog bombardeerden de bewoners 
deze brug om de Duitsers tegen te houden. 
Na de oorlog werd de brug vervangen door 
een tijdelijke constructie die helaas iets la-
ter omver werd gevaren. Ter vervanging van 
de brug werd er een veerboot ingezet om de 
bewoners en heel wat schoolgaande kinde-
ren dagelijks over te varen. Deze veerboot 

veroorzaakte – wat nog altijd bekend staat 
als - de ramp van Godsheide: 35 kinderen 
en 2 volwassen verdronken. Omdat de dood 
van die kinderen nog heel erg leeft in deze 
deelgemeente van Hasselt, is er na de ramp 
geen verbinding meer gekomen. Godsheide 
is sindsdien in twee gesplitst. 

Het beleid en enkele bewoners in Godsheide 
kondigden gisteren nog aan dat ze de brug 
opnieuw willen bouwen (zie vorige pagina). 

De lokale actiegroep Goodli(f)e hecht daar 
echter weinig belang aan, omdat al vaker 
beloften niet nagekomen werden. Daarom 
voeren ze met respect voor de geschiedenis 
van de ramp van Godsheide, een ludieke ac-
tie om de brug terug te vragen aan het beleid. 
Samen met een aantal bewoners simuleren ze 
een brug in het verlengde van het oude padje 
aan café “De Zwaan”. Men verwacht een grote 
opkomst, omdat de brug hoog op de agenda 
staat bij veel Godsheidenaren.

Bewoners vieren de opening van hun buurthuis in de oude kerk.

Bewoners simuleren noodzakelijke brug aan het kanaal van Godsheide.



10 JAAR 
“CITYDEPOT GODSHEIDE”

STILTEPICKNICK 
OP DE 
GOLFTERREINEN

“Citydepot Godsheide”, de be-
langrijkste leverancier van goe-
deren en diensten in Godsheide, 
is vandaag tien jaar oud. Dit de-
pot ontstond na een brainstorm 
over de toekomst van Godsheide 
tussen de bewoners van Gods-
heide, de bewonersvereniging 
“De Unie Godsheide”, het de-
partement architectuur van de 
Universiteit Hasselt en kunsten-

collectief FoAM. De deelnemers 
voelden een grote nood aan een 
coöperatie die Godsheide via het 
kanaal van goederen en diensten 
kon voorzien. “De term coöpe-
ratie verwijst naar een vorm van 
zelforganisatie van producenten 
of verbruikers, gericht op het 
vergroten van hun economi-
sche capaciteit en het behalen 
van schaalvoordeel”, licht Frank 

Bekkers, betrokkene van het eer-
ste uur, toe.

Naast veel andere enthousiaste 
producenten en verbruikers, 
is de CEO Luc Jollings de voor-
naamste drijvende kracht en 
visionair achter de coöperatie 
“Citydepot Godsheide”. Voor 
Jollings is de Baileybrug een be-
langrijke schakel in het succes 

van het depot. “Het plan is be-
dacht vanuit een holistische ge-
meenschap waarin iedereen en 
alles met elkaar in verbinding 
staat”, zegt Jollings. “Die verbin-
dingen verlopen voor een groot 
deel via de Baileybrug over het 
kanaal”. 

Het “Citydepot” was ook een 
belangrijke speler in het ijve-

ren voor een nieuw park in de 
Kleinstraat. De stad heeft net 
laten weten dat ze een aantal 
eikenbomen zal weghalen om 
plaats te maken voor het park. 
Na tien jaar is de rol van het 
“Citydepot” duidelijk nog niet 
uitgespeeld.

DE BEWONERS 
VAN GODSHEIDE 
PLEITEN IN 
STILTE VOOR 
OPEN EN GROENE 
RUIMTE

Met een stiltepicknick namen de bewoners op zondagochtend 
1 december de golfterreinen van Godsheide in. De omliggende 
ruimte werd door diverse ontwikkelaars de laatste jaren volge-
bouwd, zonder aandacht voor de ontwikkeling van open ruimte. 
Vandaag zijn het vooral de bewoners zelf die de inrichting van 
de open of rest-ruimte op zich nemen en afspraken maken rond 
parkeren, speelstraten en gemeenschappelijke tuinen. Met deze 
stiltepicknick willen ze een gesprek openen met ontwikkelaars en 
beleid over het gebruik van de groene ruimte rond het golfterrein 
als speelplek en parkzone.  

DE COÖPERATIE “CITYDEPOT GODSHEIDE” 
BEVOORRAADT 10 JAAR GODSHEIDE VAN GOEDEREN 
EN DIENSTEN VIA HET KANAAL.

Bewoners heisen witte vlag op de stiltepicknick.

Voor het coöperatief “Citydepot Godsheide” is de brug een belangrijke schakel.



BUURT START 
SCHOOL VIA 
“CROWDFUNDING”

Tien jaar na de instorting van de 
buurtschool in Godsheide, vond 
gisteren een feestelijke opening 
plaats van de nieuwe klasjes. 
Hiermee komt er een einde 
aan het verblijf van kinderen 
en leerkrachten in de scoutslo-
kalen. De bouw van de nieuwe 
school werd mogelijk door de 
crowfunding initiatieven van 
het sterke verenigingsleven 
in Godsheide. De idee achter 
crowdfunding is dat veel men-
sen een klein bedrag investeren 
en dat al die kleine investerin-
gen samen het project volledig 
financieren. 

“Het werd tijd”, zeiden de or-
ganisatoren, “jaren van vrijwil-
ligerswerk en spaghetti-avon-
den konden de vorige school 
enkel oplappen en verfraaien”. 
In de rampzalige nacht van 29 
op 30 november 2014 stort-
ten de containers en een deel 
van het schoolgebouw aan de 
Kleinstraat in. Tot op de dag 
van vandaag blijft het ondui-
delijk wat de precieze oorzaak 
was. Was het te wijten aan de 
gebrekkige en onveilige infra-
structuur of was er kwaad opzet 
in het spel? Het buurtonderzoek 
van de politie bracht nooit hel-
derheid. 

De bewoners zagen de instor-
ting als de figuurlijke “bom” 
onder de aanpak waarmee de 
school was onderhouden. Deze 
bom vormde de mascotte van 
een reeks stilteprotesten in de 
stad die de verschillende noden, 
wensen en stemmen over scho-
lenbouw en - onderhoud tot ui-
ting brachten. Vandaag kunnen 
we deze bom vervangen door 
een “like”, want de school is een 
zelden gezien voorbeeld van wat 
bewoners samen kunnen berei-
ken. 

Deze krant is een samenwerking tussen de bewonersvereniging Unie Godsheide, onderzoeksgroep ArcK (van de Faculteit 
Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt), FoAM (netwerk van transdisciplinaire labs voor speculatieve cultuur). 
Het is een verslag van de Future Fictions Godsheide workshop (verbeelding van de toekomst van Godsheide in 2024) op  
29 en 30 november 2014 en werd uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling Future Fictions die loopt van 5 okto-
ber tot 4 januari 2015 in Z33, Hasselt. 

BEWONERS GODSHEIDE: Michel Achten, Joachim Bekkers Frank Bekkers, Caroline 
Boesmans, Lieve Gelders, Manu Gelders, Luc Jollings, Patrick Jonckmans, Bart 
Lambrichts, Anne Moerman, Renaat Nijs, Ward Opdekamp, Renaat Roekaers, Bart 
Schepens, Esther Vandebroek, Kristel Vanquaethoven Arnoud Vervoort, Luc Vlekken.
WORKSHOP BEGELEIDERS: Maja Kuzmanovic en Katleen Melis (FoAM), Liesbeth 
Huybrechts en Sarah Martens (ArcK, UHasselt)

STUDENTEN: Wannes Boonen, Alexander Brepoels, Rien Cleuren, Xim, Dams, 
Marijn Degerick, Valerie Dupont, Ruben Geudens, Bart Houben, Lize Kelchtermans, 
Jeroen Lamber, Thomas Meers, Niels Menten, Robin Prickaerts, Dorien Roumans, 
Zander Rutten, Katrien Schepers, Christophe Truyers, Mathias Vankriekelsvenne,  
Bart Vanmuysen, Dimitri Voordeckers, Michelle Vrolix, Lotte Willems

www.fo.am
www.fac-ark.squarespace.com/arck/
www.verkavelingsverhalen.be
www.z33.be/en/projects/future-fictions
www.godsheide.be/de-unie-godsheide/

Exact 10 jaar geleden, op een zon-
nige en koude novemberochtend 
vonden een 15-tal bewoners van 
Godsheide elkaar in het warme 
café “bij Vieke”. Zij verzamelden 
zich na een oproep van de bewo-
nersvereniging “De Unie Gods-
heide”. Ze zouden daar de nabije 
toekomst (2024) van Godsheide 
verbeelden tijdens een tweedaag-
se workshop, samen met het de-
partement architectuur van de 
Universiteit Hasselt en kunsten-
collectief FoAM. Ze hadden alvast 
een gedeelde droom: een open en 
betrokken beleid, ondersteund 
door een sterk cultureel leven. 
Ze waren geïnspireerd door goed 
werkende, positieve acties uit het 
verleden (van papieromhaling 
tot kermisactiviteiten), gedreven 
door gepassioneerde mensen uit 
de gemeenschap (zoals pastoors 
en schoolmeesters). 

Uit deze workshop bleek vooral 
een nood aan publieke ruimte 
en platformen om visies, plan-
nen, wensen en verschillen uit te 
wisselen en acties te initiëren. De 
bewoners gaven Godsheide vorm 
als een groeiende groene leefom-
geving. Deze omgeving wordt 
volgens hen gedreven door lokale 
dienstverlening (bijvoorbeeld een 
eigen school, lokale zorg) en ge-
dragen door een lokale economie, 
zoals werk in eigen buurt, maar 
ook andere vormen van econo-
mie, coöperatieve en deelecono-
mie. 

Deze meer open ideeën kregen 
vorm in een aantal concrete ini-
tiatieven. Met de coöperatie “Ci-
tydepot Godsheide” namen de 
verschillende actoren en bewo-
ners handel en dienstverlening 
in eigen handen. Ook de nieuwe 
buurtschool kwam via crowd-
fundinginitiatieven van lokale 
verenigingen tot stand. De actie-
voerders van het collectief Good-
li(f)e onderstreepten met hun 
ludieke actie dat er op vlak van 
mobiliteit en infrastructuur nog 
heel wat werk aan de winkel is: 
“Beloften en infrastructuur blij-
ken in Godsheide niet altijd een 
goed huwelijk” aldus een vrolijke 
actievoerder. Op de toestroom en 
opvang van nieuwkomers werd 
door de bewoners destijds goed 
geanticipeerd via het opzetten 
van verschillende evenementen 
en activiteiten rond de pastorie, 
de kerk, de activiteitenbrug en 
café “bij Vieke” waar mensen el-
kaar kunnen leren kennen.
 
Vandaag zijn deze initatieven nog 
steeds inspirerende voorbeelden 
voor steden, gemeentes en par-
ticulieren die hun toekomst in 
eigen handen willen nemen. De 
titel van deze krant luidt niet toe-
vallig: “De Toekomst is vandaag”.

2024 IS 
VANDAAG!

EEN TERUGBLIK OP DE 
TOEKOMSTWORKSHOP IN EN OVER 
GODSHEIDE IN 2014

De bewoners plaatsten in 2014 een bom onder de manier waarop de school werd onderhouden.

Bewoners verzamelen “Bij Vieke”.

DE TOEKOMST 
WAS ER AL IN 
2004.
OVER MOVE, EEN BEWE-
GING VAN TOEKOMSTDEN-
KERS EN -MAKERS

Niet enkel in 2014 droomden 
en dachten ze over de toe-
komst. Reeds in 2004 zetten 
de bewoners van Godsheide 
het MOVE project op waarin 
ze een visie uittekenden over 
het groen in hun dorp, ont-
moeten en wonen. Ze bena-
drukten de nood aan publie-
ke ruimte en platformen om 
elkaar tegen te komen door 
een diversiteit aan activitei-
ten te organiseren, gaande 
van sportevenementen en een 
kunstenparcours. Bart Lam-
brichts was een van de trek-
kers van dit initiatief en ook 
vandaag nog, in 2024, zeer 
actief in de bewonersvereni-
ging Unie Godsheide. Hij is 
blij te zien dat 20 jaar later de 
toekomstplannen die MOVE 
voortbracht, voor een groot 
deel realiteit zijn geworden: 
“Het beweegt vandaag in de 
goede richting en dat is mooi 
om te zien”. 


