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Wonen ze over tien jaar nog in de Westelijke Mijnstreek? Waarschijnlijk niet, zeggen 
honderden jongeren uit deze regio in een enquête over waar zij behoefte aan hebben. „Meer 
groen, een ontmoetingsplek en extra toezicht op straat zouden het gebied een stuk 
aantrekkelijker maken.” 

Heel even hadden jongeren uit de Westelijke Mijnstreek het voor het zeggen. Wat zouden zij 
doen als ze de baas waren? Bijna driehonderd deelnemers tussen de 12 en 27 jaar gaven 
hun mening in de pizzacampagne van Veer zeen Jòngk (VZJ), een gemeentelijke 
jongerenadviesraad van de Westelijke Mijnstreek. 
„Via Instagram en Facebook vulden jongeren uit Sittard-Geleen, Stein, Beek en de 
voormalige gemeente Schinnen vragen in”, zegt Ivo Heuts, die de VZJ begeleidt bij zijn 
werkzaamheden. „Wat willen zij op het gebied van onder meer wonen, studeren en 
veiligheid? Wie meedeed, maakte kans op één van de 150 pizza’s. Onze boodschap aan de 
colleges van B en W: laat jongeren meebepalen over hun eigen toekomst, want ze willen 
graag meedoen en komen met goede ideeën.” 
Waar de jongeren het meeste behoefte aan hebben (bijna 75 procent): een plek buiten 
school en huis om rustig huiswerk te maken en vrienden te zien. Het is ook een wens van 
Eva Janssen (22) uit Munstergeleen. „Op zo’n plek kun je chillen en overleggen over 
opdrachten die je moet maken. Misschien kunnen er stilteruimtes bij, om goed te kunnen 
focussen.” 
 



Studentenkamers 

Als vierdejaars Business Studies in Sittard valt het haar verder op dat er weinig 
studentenkamers zijn in deze stad. „Goedkopere appartementen zijn er wel, maar daarvoor 
betaal je nog steeds rond de negenhonderd euro. Veel studenten kunnen dat niet betalen en 
blijven thuis wonen of pendelen vanuit andere steden en dorpen op en neer. Voor een 
levendiger Sittard zou het mooi zijn als er meer kamers komen.” 
Dit gebrek aan betaalbare huisvesting kan er volgens Heuts toe leiden dat jongeren sneller 
wegtrekken uit de Westelijke Mijnstreek. „Uit onze enquête blijkt dat meer dan de helft van 
de jongeren verwacht over tien jaar niet meer in deze regio te wonen. Een verontrustend 
resultaat.” 
Wethouder Kim Schmitz (Jongeren, Duurzaamheid) van de gemeente Sittard-Geleen en één 
van de ontvangers van de pizzawaaier, deelt die zorg. „We gaan flink erop inzetten hen bij 
ons te houden. Jongeren gaven bijvoorbeeld in de enquête aan dat ze meer toezicht op 
straat willen. Onlangs zijn er bij de begrotingsbehandeling extra middelen vrijgemaakt voor 
boa’s. Ook ga ik serieus werk maken van zo’n huiswerkplek en zorgen voor een groenere 
stad.” 
Meer groen is volgens de jongeren hard nodig: maar liefst 90 procent wil onder andere meer 
bomen en bloemperken in hun gemeente zien. Misschien zijn verticale tuinen een leuk idee, 
tipt Sam Wenmakers (21) uit Sittard. „Bijvoorbeeld op de Markt, die is nu zo kaal. Meer 
zonnepanelen of tiny houses zouden ook goed zijn voor de duurzaamheid.” 

Grotere acts 

En dan is er nog een belangrijk punt, zegt Wenmakers. „Voor jongeren is er bar weinig te 
doen als het gaat om kunst en cultuur. Benut locaties die er al zijn, zoals poppodium Volt. 
Laatst stond daar bijvoorbeeld Douwe Bob: meer van zulke grotere acts zou voor ons te gek 
zijn.” 
Staat genoteerd. 

 


