
Jeugd- en jongerenbeleid 

Ondanks dat er punten van verbetering mogelijk zijn is SPA van mening dat het jeugd- en 
jongerenbeleid in Sittard-Geleen goed ontwikkeld is. Er ontbreekt echter visie op langere termijn. 

De grootste problemen op jeugd- 
en jongerengebied hangen 
volgens SPA nauw samen met de 
afname van het aantal geboorten 
gedurende de laatste twintig jaar. 
Deze grote en gestage afname 
heeft enorme consequenties voor 
scholen, verenigingen en dienst-
verlenende beroepen gericht op 
jongeren. Zonder instroom van 
externen kan de afname van circa 
30% niet zonder slag of stoot 
verwerkt worden. 

Mogelijkheden om de achteruitgang van de geboorten op te vangen zijn er echter wel. Deze hangen 
nauw samen met het grote aantal inwoners tussen 40 en 67 jaar. Deze personen gaan de komende 
twintig jaar met pensioen en maken hierdoor, vaak, een arbeidsplek vrij. Wanneer de gemeente er in 
slaagt om deze personen te vervangen door jonge externen kan de teruggang in geboorten worden 
opgevangen. Aangezien Nederland nog steeds bevolkingsgroei zal kennen zijn mogelijkheden 
daartoe voorhanden. Momenteel zien we echter dat kenniswerkers die door Chemelot worden 
geworven en medewerkers die bij VDL aan de slag gaan voor meer dan 80% niet in Sittard-Geleen 
(gaan) wonen. Dat is funest. SPA is daarom van mening dat de gemeente haar imago als 
woonlocatie snel en drastisch moet verbeteren. Een goed en actief jeugd- en jongerenbeleid maakt 
daar deel van uit. 

SPA is van mening dat er enorme kansen voor jonge ondernemers liggen die zich richten op de 
groeimarkt senioren. De komende twintig jaar komen er jaarlijks gemiddeld 450 ouderen bij. Slechts 
een klein deel van hun (zo’n 3%) heeft armoede, de anderen willen hun geld graag besteden aan 
dingen die hun plezieren. Jonge innovatieve ondernemers kunnen daarop inspelen en een goede 
boterham verdienen. De gemeente moet dit veel meer uitdragen dan nu het geval is. Ook hierbij 
speelt imago een belangrijke rol. 

Nu al fuseren basisscholen met regelmaat en merken tal van verenigingen teruggang van het 
ledenaantal.   Het Graaf Huyn College heeft aangegeven op niet al te lange termijn zo’n 9000 m2 
leegstand te hebben. Leeuwenborgh voorziet een afname van het leerlingenaantal van zo’n 2% per 
jaar de komende vijftien jaar (dus : in lijn met de afname van geboorten) en is niet langer mede-
financier van nieuwbouw van DaCapo. SPA heeft op 28 september 2017 daarom ‘tegen’ nieuwbouw 
van DaCapo gestemd omdat de plannen afgestemd op het leerlingenaantal van 2019 en er geen 
doorrekening naar de toekomst is gemaakt. SPA wenst niet te bouwen voor de leegstand, het 
project ‘De Ligne’ heeft aangetoond waar dat toe leidt. SPA is van mening dat eerst goed gekeken 
moet worden of vervangende huisvesting, wellicht inclusief beperkte nieuwbouw, gezien de 
demografische ontwikkelingen afdoende is.  

De afgelopen raadsperiode heeft SPA, conform haar verkiezingsprogramma, positief gestaan en 
gestemd waar het voorzieningen voor jeugd- en jongeren betrof, maar initiatieven daartoe aan meer 
op jeugdigen gerichte partijen gelaten. De komende raadsperiode wil SPA ook initiatieven nemen 
op het gebied van jeugd- en jongerenbeleid. Elke leeftijdsgroep benodigt afzonderlijk aan de 
ontwikkeling gerelateerd beleid. 



SPA is van mening dat er voldoende aandacht aan ‘Jonge kinderen’ (0 tot 10 jaar) besteed wordt. De 
combinatie van ouders, school, opvang en verenigingen functioneert ons inziens goed. Wel tekent 
SPA aan dat deze groep jeugdigen een belangrijke rol kan spelen bij het integratieproces van 
nieuwkomers en dat de gemeente via hun ook de ouders kan bereiken en dat de gemeente daar nog 
onvoldoende op inzet. SPA is voorstander om op meer plaatsen in de openbare ruimte sport- en 
speelmogelijkheden te maken. Bestaande initiatieven, waaronder buurtspeeltuinen en de ZMC 
(Zaterdag Middag Club), wil SPA faciliteren. Ook wil SPA graag schoolzwemmen weer invoeren, 
maar dan zullen de ouders moeten bijdragen, eventueel via een regeling op basis van het 
armoedebeleid. 

Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde 
leefstijl van deze jongeren. Stimuleren van gezond eten op school vindt SPA daarom van belang, 
maar het gaat SPA te ver dat de gemeente daarvoor zou moeten betalen. Schoolwisselende 
jeugdigen zitten vaak bij verenigingen maar willen ook graag daarbuiten samen zijn, al dan niet onder 
beperkt toezicht. Voorzieningen op stadsdeel- of wijkniveau zijn daarvoor nodig maar onvoldoende 
aanwezig. Pubers zijn gebaat bij een plek waar zij kunnen rondhangen met leeftijdsgenoten en niet 
worden weggejaagd door jonge volwassenen. Toezicht op de achtergrond, is nodig maar zij moeten 
wel zelf dingen kunnen inrichten en doen. SPA vindt dergelijke voorzieningen op stadsdeelniveau 
nodig. Wellicht dat dit gecombineerd kan worden met onder begeleiding van aankomende en 
gepensioneerde leraren huiswerk maken. Jonge volwassenen (18 tot circa 21 jaar) wilen kunnen 
rondhangen, naar muziek kunnen luisteren en iets kunnen drinken zonder dat zij door ouderen 
worden lastiggevallen. Op stadsdeelniveau kan een jeugdhonk of doelgroepgerichte cafees hieraan 
bijdragen maar stadsdeel-1 (Born) wordt hiervoor te klein geacht. Mede omdat deze groep mobiel is 
behoeft dat geen probleem te zijn want men gaat naar stedelijke centra. 

Vanwege de aanwezigheid van studenten in de Ligne zal de Sittardse binnenstad uitgaans-
mogelijkheden bieden aan jonge volwassenen en oude jongeren. Hoe Volt hierin functioneert is 
onduidelijk. Het centrum van Geleen heeft echter nauwelijks iets te bieden voor deze groepen. SPA 
is van mening dat het noodzakelijk is dat hier minimaal twee cafees komen die op deze doelgroep 
gericht zijn. Daarbij is de ligging van belang om overlast voor anderen te beperken maar toch enige 
geluidproductie toe te staan.  

Onderkend wordt dat het centrum van Geleen ’s avonds, ook in de weekends, te weinig levendig is 
om voor jongeren aantrekkelijk te zijn. Dat live-muziek een aantrekkende werking heeft is duidelijk.  
In combinatie met Volt kunnen beginnende bands wellicht vaker in of bij cafees in de centra spelen. 
Uiteindelijk zullen de exploitanten de kosten moeten dragen maar SPA acht een gemeentelijke 
investering van enkele tienduizenden euro’s, genoeg om zo’n twintig optredens per centrum mogelijk 
te maken,  verantwoord om te proberen om op deze wijze meer jongeren naar de centra te krijgen. 
Dat bedrag valt in het niet bij bestaande subsidies voor evenementen en voor Volt. 

Al jaren lang wordt de focus bij opleidingen steeds meer gelegd op techniek, automotive en logistiek. 
Het gevolg is dat jongeren gedwongen zijn om weg te trekken wanneer zij in andere richtingen willen 
studeren. Slechts een klein deel van hun keert na beeindiging van de studie terug naar Sittard-
Geleen. Nog niet zo lang geleden was Sittard-Geleen een echte onderwijsgemeente en herbergde tal 
van opleidingen. Die zijn vrijwel allemaal verdwenen. SPA is van mening dat de gemeente 
diversificatie van opleidingen nodig heeft aangezien dat een bijdrage kan leveren aan het 
terugdringen van het wegtrekken van jongeren. Realisatie hiervan is iets wat meerdere 
raadsperioden zal vergen maar er moet wel aan begonnen worden. 

Bekend is dat er in Maastricht huisvestingsproblemen voor studenten zijn, te weinig beschikbare 
woonruimte en te hoge huren. Sittard mikt reeds op huisvesting van studenten van de Hogeschool 
Zuyd, Geleen zou kunnen inspelen op de Maastrichtse studenten. SPA wil mogelijkheden hiertoe 
onderzoeken.  




