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Sittard-Geleen moet in 2030 een inclusieve en duurzame gemeente zijn, die onder 
meer aantrekkelijker is voor jongeren, arbeidskansen creëert voor iedereen en focust 
op hergebruik van materialen. 

Het is de kern van de dinsdag gelanceerde Toekomstvisie, ontwikkeld door meer dan vijftig 
toekomstambassadeurs. Dit zijn mensen die wonen en werken in Sittard-Geleen, zoals bij 
Brightlands Chemelot Campus, ZOWonen, Zuyderland en De Domijnen. Aan de hand van 
gesprekken en bezoeken aan verschillende plekken in de gemeente formuleerden zij een 
visie over hoe Sittard-Geleen er in 2030 uit zou kunnen zien. De Toekomstvisie bestaat uit 
vier pijlers, met een veerkrachtige gemeente als centraal thema. Zoals op sociaal niveau, 
waarbij de nadruk ligt op inclusiviteit. Denk aan het aantrekkelijker maken van Sittard-Geleen 
voor jongeren, zegt Eva Janssen (22), één van de toekomstambassadeurs en voorzitter van 
jongerenorganisatie Veer zeen Jòngk. „Uit een uitgebreide enquête met onze achterban blijkt 
dat jongeren meer uitgaansgelegenheden, studentenhuizen en groen in de gemeente 
zouden willen zien.” Een andere pijler is economische veerkracht, waarbij er bijvoorbeeld 
ingezet wordt op duurzaamheid. Denk aan het hergebruiken van afval als grondstof en meer 
zonne-energie. Maar er moet ook meer bedrijvigheid komen, vertelt Raymond Clement, 
toekomst-ambassadeur en directeur van kinderopvang MIK PIW. „Dit kun je stimuleren door 
bedrijven hun deuren open te laten zetten voor stages, werkervaringsplekken en 
vakantiebaantjes voor iedereen: van jongeren tot mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zo creëer je meer arbeidspotentieel voor de toekomst.” 
De uitvoering van deze visie zal vooral worden gedaan door de gemeenschap zelf, legt 
burgemeester Verheijen uit. „De gemeente laat hierbij de dominante positie los. We doen het 
niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers, zorginstellingen, woningcorporaties, 
enzovoort. Voor ons als gemeenteraad vereiste dat even een denkomslag, maar ik ben er 
trots op dat we hier nu voor 200 procent achterstaan.” Om de Toekomstvisie zichtbaar te 
laten worden, staan er op vijftien plekken in de gemeente houten frames, zoals bij Fort 
Sanderbout in Sittard, op de Bloemenmarkt in de Geleense wijk Lindenheuvel en op de 
Markt in Obbicht. Dinsdagavond werden deze vensters aangegeven met lasterstralen. 
Mensen kunnen er een QR-code scannen en worden zo geïnspireerd om na te denken over 
hoe de toekomst van deze plek eruit kan zien. 
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