
Historiek van de Regiegebouwen 

De  Regiegebouwen in de Limburgse mijncités vormden het belangrijkste en centrale punt voor de

mijnwerkersbevolking. Het was als het ware het alternatieve gemeentehuis, burgerlijke stand,

gemeentelijke werkplaats en plantsoenendienst.

Naar de Regie kon men gaan of ontboden worden. Men kreeg er, als nieuweling pas aangekomene of

pas gehuwde,  de eerste sleutel van zijn eerste woning. Bij een pensionering of  overlijden van het

gezinshoofd, ging men naar de regie om te melden dat men een zoon had die naar de mijn zou gaan of

dat men een kostganger in huis nam, om te kunnen blijven wonen...

Men kon er terecht voor een emmer gratis kalk om de stenen boorden van zijn moestuin, van

bloementuin of de stammen van de fruitbomen te witten.

Voor herstellingen aan de woning tot de vlaggenmasten voor het verenigingsfeest, kon men eveneens

bij de Regiediensten terecht.

Als de kinderen betrapt werden door de gardes van de mijnmaatschappij op verboden terreinen, of bij

het afslaan van kastanjes e.d. kon men op de Regie ontboden worden....

Voor 1950 was de Regie voorlopig ondergebracht in een tweewoonst in de Kastanjelaan. Na de

Tweede Wereldoorlog, toen men de draad terug opnam om de geplande nutsgebouwen rond het

kerkplein af te werken, werd in de Kastanjelaan gestart met de bouw van de Regiegebouwen.

Toen de eerste naoorlogse “kolencrisis” de Belgische kolenindustrie trof door de import van

goedkopere Amerikaanse steenkool, werden alle bouwwerken van de n.v. Limburg-Maas voorlopig

stopgezet. Bij het Regiegebouw en het zwembadencomplex, dat eveneens in zijn ruwbouw klaar stond

voor de verdere afwerking, werden alle bouwactiviteiten “voorlopig”gestaakt.

In de zijgevel van de Regie steken vandaag nog, als een symbool, de verbindingsbakstenen in het ijle.

Zij moesten de verbinding vormen met het hoekgebouw dat zou aansluiten op het Casinogebouw dat

over de Marie Joséstraat heen de architecturale verbinding zou maken met de, geplande, gebouwen

aan noordzijde van het kerkplein.

Als enige naoorlogse gebouw heeft dit Regiegebouw zowel een bouwkundige waardevolle

geschiedenis als een grote gevoelswaarde voor de lokale geschiedenis van het mijnwerkersverleden.

Hedendaagse ruimtelijke situatie

De Regiegebouwen kunnen opgedeeld worden in twee delen met name: de lokalen rond de

binnenplaats enerzijds, en het hoofdgebouw aan de noordoostzijde anderzijds.

De gebouwen rond de binnenplaats waren tot +/- 2003 in gebruik door de middelbare (en

avondschool) Sint-Barbara als naai- en confectie-ateliers.   Sindsdien staan deze lokalen leeg.

Het hoofdgebouw is reeds geruime tijd en tot op heden in gebruik door de jeugdvereniging CHIRO

AKORI. Op dit ogenblik heeft het gemeentebestuur geen specifieke toekomstvisie voor de

herbestemming van de Regiegebouwen.   Wel wordt er in het voorontwerp van het gemeentelijk

ruimtelijke structuurplan Maasmechelen (R.S.MM) vermeld dat de voetbalterreinen van PATRO

EISDEN op termijn dienen te worden herbestemd tot woongebied.   Het provinciebestuur zal, na de

goedkeuring van het R.S.M.M, hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opstellen conform het

subsidiariteitsbeginsel.   De huidige gewestplanbestemming van de sportvelden als recreatiezone zal

dan worden omgevormd tot woonzone of tot een zone voor stedelijke functies.

Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan zullen de Regiegebouwen mee opgenomen dienen te worden

gezien het belang van hun beeldbepalend karakter binnen de kern van de mijncité.   

Een pleidooi kan gehouden worden voor een volwaardige en respectvolle herbestemming van de

Regiegebouwen rekening houdend met de verdere architecturale afwerking van de hoek Kastanjelaan

– Marie-Joséstraat (Kerkplein) zoals deze, reeds van bij de eerste stedenbouwkundige plannen

behorend bij het ontwerp van de mijncité, werd voorgesteld.   

Als planologisch instrumentarium kunnen beeldkwaliteitsplannen, verankerd in realisatieplannen, een

antwoord op deze ruimtelijke problematiek bieden.   Hierbij schuilt de uitdaging in de betrachting om

met respect voor de historische waarden van de site en de cité, een hedendaagse ruimtelijke integratie

van o.a. centrumondersteunende functies van lokaal belang te realiseren.

Wellicht is hier vooral een rol voor het gemeentebestuur en de lokale belangengroepen weggelegd.
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