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De eerste initiatieven op de site star-
ten begin juli met Mañana mañana:
een Tacorestaurant, Hen Hen: hore-
ca en tweedehandsartikelen, BA-
Racc: een conceptstore met koffie-
bar en verkoop van duurzame ac-
cessoires, Hey Rabbit design: upcy-
cling en grafische vormgeving,
Speelplaats: een creatieve zomerbar
en events.
Later deze zomer starten ook nog
Justice & Samir club: een kickboks-
club en fitnesszaal, Dinges: barome-
ters en vegan fast food, Luigi Ray-
mundo: pizza en pasta, Mals Vlees:
theatergezelschap en een atelier-

ruimte voor kunstenaars.

DE NAAM: LUTGART
Lutgart, de nieuwe naam voor de si-
te en met een speelse knipoog naar
de vroegere bestemming, wordt een
levendige plek door ook het vereni-
gingsleven er tijdelijk een plaats te
geven en de speelplaats om te vor-
men tot een publieke ruimte met
een speels karakter. Ook hier komt
er weer ruimte om te creëren met
street art en evenementen.
Dit tijdelijk experiment geeft adem-
ruimte om later tot een definitieve
invulling te komen. Door de ligging

pal in het stadscentrum wordt dit
project een meerwaarde voor de be-
staande handel en horeca. De voor-
bije maanden werden de gebouwen
met steun van de provincie ge-
bruiksklaar gemaakt. “De ontwikke-
ling van de site Lutgart past in de
nieuwe visie rond stadskernontwik-
keling zoals die vorig jaar samen met
experten en Unizo is uitgetekend in
het traject ‘Naar de Kern’. 
De financiële impuls van 100.000
euro maakt het mogelijk om meteen
de eerste ideeën te realiseren en 
Beringen zo opnieuw een bruisende
en dynamische stadskern te bezor-
gen”, aldus gedeputeerde van 
Economie Tom Vandeput.

STERK EN KRACHTIG LOGO
Bij een nieuwe plek hoort ook een
nieuw logo. Lutgart in een sterk en

krachtig lettertype, met een speciale
R met een hoekje uit. Dit om het 
creatieve en unieke van de site in de
kijker te plaatsen.

START BIJ LUTGART
Lutgart is dé plek waar jonge of star-
tende ondernemers terecht kun-
nen. Schepen Werner Janssen: “Lut-
gart wordt met andere woorden een
plek om te testen en te proberen, bij
te sturen en uiteindelijk te leren. Een
boeiende plek waarmee we samen
Beringen-Centrum in beweging
kunnen zetten.”

OP ZOEK NAAR ONDERNEMERS
Geïnteresseerd om ook te starten,
te experimenteren op Lutgart?
Stuur een mail naar
lutgart@vastgoedbeheer.com.
Alle updates van nieuwe winkels
en events kan je volgen via www.
beringengroeit.be, 
www.facebook.com/
LutgartBeringen of via www.
instagram.com/lutgart_beringen.

Q Info: Stad Beringen, dienst 
ondernemen, tel. 011 43 02 04 of
ondernemen@beringen.be. Interim
Vastgoedbeheer, 03 820 72 83 of
lutgart@vastgoedbeheer.com.

Lutgart: oude schoolsite wordt hotspot
Vanaf nu is de innovatieve en creatieve hotspot in Be-
ringen-Centrum open. Op Lutgart is er plaats voor
ondernemers die willen experimenteren met een
nieuw concept. Daarnaast is er ook plaats voor 
ontmoeting, jeugd, cultuur en sport. De focus van deze
vernieuwde site ligt op ondernemen, creëren en 
beleven. Het ruwe en authentieke karakter van de
scholensite, de wirwar aan gebouwen en klaslokalen
vormen een uniek decor als tijdelijke locatie voor 
winkels, horeca, kantoor- of werkruimtes.

› Lutgart is dé plek waar jonge of startende ondernemers terecht kunnen.
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