
“Sprekend Sittard-Geleen” 
  Wijkverhalen van bewoners 

Werkplaatsen Sociaal Domein Zuyd 2022



2

Colofon
Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het Ministerie van VWS.
Informatie en contact: WSD@zuyd.nl

De volgende studenten hebben meegewerkt aan deze publicatie:

Sittard Centrum
Groep 2A: 
Jord Dijkstra 
Nawal el Abdeslami 
Arwen Hahnraths 
Simone Doppenberg 
Lotte Severens 
Jill Schols 
Lisa Ramakers 
Emilia Loomans 
Lindy Vorselen 
Reggy Gijzen 
Beau Sorée 
Sjoerd Gerritsen 

2J:
Eline Barbé
Olivier Beisser
Sanne Coumans
Amber Damen
Toine Dejong
Nisrien Elhabz
Kateryna Kulykovska
Floor Lansink
Isa Reinders
Daan Steenland
Isa Tijssen
Celena Vijfvinkel

Sittard West
2H: 
Sanne Coenen 
Rik Essers
Lisa Geraedts
 Jef Hecker 
Kevin Keulen
Victoria Kozłowska
Sue Lacroix
Livius van der Leede
Stacey Looije
Lilith Meijs
Amarilla Quix
Pety Vossen 

2C
Sterre Boutz
Raff Damen
Jessie Dols
Estelle Groot
Brett Löenis
Yudy Lourens
Iva Mares
Femke Muller
Loraine Ots
Shania Rooij
Sanne Schmeitz
Michelle Schröder
Tatum Verheggen

2D:
Evi Coenen
Jordan Cox
Pelle Hansen
Ellis Hover
Esmee Knooren
Anne Marijke Kramer
Zoë Recker
Meggie Schaik
Liam Starmans
Sara Veldman
Bas Verhoeven

2L:
Hijba Ali Nomi Alzer
Fee Beaumont
Asmae Boussaida
Myron Erven
Manou Hellebrand
Tessa Hobus
Chloë Janssen
Rune Piets
Ilias Sallou
Femke Warnier



3

Geleen Centrum
2B: 
Nicole Dahmen
Jay Douven
Aimee Dremmen
Zohra de Graaf
Anne in ‘t Panhuis
Britt Penders
Niels Prickaerts
Frouke Selten
Yannick Sideris
Eline Smolders
Zainab Tankhaf
Marieke Timmermans

2I: 
Mick Backhuis 
Noa Broeders
Anika Broers
Naomi Burger
Jeske Delahaije
Jerell Diaz
Jort Gielen
Kylie Peters
Sterre Snackers
Amy van Ulft
Rene Urban
Eva Verstappen
Brittny Zwakhalen

Geleen-Zuid 
2E: 
Bo Boekhorst
Sara Claessen
Rima Eljamali
Britt van Geijn
Nina van Heugten
Eline Hupperichs
Babet Muijsers
Michelle Nijsten
Noah Sipsma
Sidney Younge
Bob Zentjens

2G:
Nikki Berends
Tom Boessen
Britt Bongers
Tessa Coenen
Maud Fievez
Floor van Giersbergen
Adrijana Kustura
Senna Lichtner
Luut van der Meulen
Sanne Philippen
Rena Savelberg
Nadia Thijssen

2K:
Juul Bischofs
Kevin Feuler
Soraya Geurts
Linn Hameleers
Elyn Kamerman
Demi Koning
Nina Nagel
Julie Neyzen
Samir Roebroeks
Fenna Weertz

2F:
Berivan Yildiz 
Stef van Geel
Alina Coenen
Alma Steenstra
Dawn Keulers
Eva Persoon
Liza Haagmans
Mandy Kartner
Manou Bours
Nadia El Barouta



4

Inhoud

Voorwoord ....................................................................................................................................................5

Wijkverhalen Geleen-Centrum
Wijkverhaal Geleen-Centrum I  (klas 2I) ..............................................................................6
Wijkverhaal Geleen - Centrum II (klas 2B) .......................................................................10
Gemeenschappen .................................................................................................................................15

Wijkverhalen Geleen-Zuid
Wijkverhaal Geleen-Zuid I (klas 2E ) ...................................................................................... 17
Wijkverhaal Geleen-Zuid II  (klas 2F) .................................................................................. 20
Wijkverhaal Geleen-Zuid III  (klas 2G) ................................................................................  23
Wijkverhaal Geleen-Zuid IV  (klas 2K) ................................................................................ 26
Vertrouwen.............................................................................................................................................. 29

Wijkverhalen Sittard-Centrum
Wijkverhaal Sittard-Centrum I (klas 2A).......................................................................... 30
Wijkverhaal Sittard-Centrum II  (klas 2J) .........................................................................  35
Veerkracht ................................................................................................................................................  39

Wijkverhalen Sittard West
Wijkverhaal Sittard-West I  (klas 2D .................................................................................... 41
Wijkverhaal Sittard-West II (klas 2C)  ...............................................................................  44
Wijkverhaal Sittard-West III (klas 2H) ............................................................................... 47
Wijkverhaal Sittard-West IV (klas 2L) ................................................................................ 50

Referenties ............................................................................................................................................... 54



5

Voorwoord
In december 2021 zijn voor het derde jaar op rij, studenten Social Work van Zuyd Hogeschool 
Sittard-Geleen in getrokken om wijkverhalen op te tekenen. Een week lang ‘bivakkeerden’ 
de studenten in Sittard West, Geleen Zuid, Sittard Centrum en Geleen Centrum. Ze spraken 
met bewoners, ondernemers, professionals en bezoekers van deze stadsdelen en verkenden 
de omgeving waarin zij wonen en werken. In dit boekje worden de verhalen die zij ophaal-
den gepresenteerd: alle individuele gesprekken zijn verwerkt in gezamenlijke wijkverhalen 
– variërend van twee tot vier verhalen per gebied – die in de volgende hoofdstukken worden 
gepresenteerd.

Dit jaar vormde de Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen een belangrijke inspiratiebron voor 
de gesprekken die studenten met bewoners voerden. Hierin wordt geschetst hoe bewoners 
van de stad in 2030 prettig en goed samen willen wonen, leren, werken en ontspannen. 
Daphne Kagelmaker en John Vernaus kwamen vanuit de gemeente in een inspirerend college 
toelichting geven op deze toekomstvisie. Werken aan een veerkrachtige gemeenschap, met 
vertrouwen in elkaar en in de toekomst, bleken daar belangrijke onderdelen van. Studenten 
gingen daarom op zoek naar ervaringen van bewoners met hun wijken en buurten, de sociale 
relaties daarbinnen en hun visie op de toekomst. Deze thema’s vormden een rode draad in 
de gesprekken met bewoners van de stad. Onderzoekers van het lectoraat Sociale Integratie 
hielpen studenten om al deze individuele ervaringen samen te brengen in een gezamenlijk 
wijkverhaal. Daarbij gaven zij onder ander inzicht in de betekenis van begrippen als veerkracht, 
gemeenschap en vertrouwen. Nieuw in deze editie van Sprekend Sittard-Geleen, is dan ook 
dat deze begrippen in kleine tekstkadertjes worden toegelicht. 

Het ophalen en analyseren van wijkverhalen was niet altijd gemakkelijk voor studenten. 
Gelukkig kregen zij niet alleen steun van docenten, maar vooral ook van professionals uit 
de gemeente Sittard-Geleen. Zij deelden informatie over de stadsdelen, namen studenten 
daarin mee op pad, en introduceerden hen bij bewoners. Inmiddels vormen we daardoor als 
onderwijs, onderzoek en praktijk een eigen ‘gemeenschap’ waarin studenten een waarde-
volle leerervaring op kunnen doen. Een gemeenschap die daarmee niet slechts functioneel, 
maar ook steeds meer affectief wordt (zie het tekstkader over ‘gemeenschappen’ op p. 15). Als 
Academie voor Sociaal Werk koesteren we deze samenwerking, en zijn we zowel professionals 
als burgers uit Sittard-Geleen erg dankbaar voor de bijdrage die ze ieder jaar leveren aan dit 
project. We hopen dat de wijkverhalen weer veel inzicht en inspiratie bieden, en dat ook de 
komende jaren blijven doen.

Sabrina Keinemans

Lector Sociale Integratie

Programmaleider Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
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Wijkverhalen 
Geleen-Centrum
Wijkverhaal Geleen-Centrum I  
(klas 2I)

 “Hoe kunnen wij de veerkracht in de wijk 
Geleen Centrum vergroten?’’, vanuit deze 
startvraag zijn wij ons onderzoek begonnen. 
Veerkracht is het vermogen van de stad, met 
haar inwoners, organisaties en ondernemers 
om zodanig te reageren op veranderende 
omstandigheden dat essentiële kenmerken en 
kwaliteiten hersteld of vernieuwd worden.  

Aan de hand van interviews met zowel burgers 
als professionals van Geleen Centrum hebben 
wij mooie verhalen verzameld. Hierbij werden 
inzichten gedeeld en hoorden we hoe er naar 
de wijk gekeken wordt. Tijdens de interviews 
hebben we ons vooral gericht op drie thema’s 

namelijk gehechtheid aan de wijk, sociale relaties en toekomst en inzet. Aan de hand van 
deze drie thema’s, en overige verhalen, hebben wij een wijknarratief geschreven. Er heeft 
een creatieve sessie plaatsgevonden waarin de opgehaalde verhalen terug gekoppeld zijn 
naar de bewoners en professionals. Daarnaast zijn we in dialoog gegaan over hoe wij het 
beste de tentoonstelling vorm konden geven. 

Tijdens de tentoonstelling hebben wij citaten gebruikt van de bewoners en professionals zo-
dat zij zich echt gehoord zouden voelen. De citaten werden heel goed ontvangen en daarom 
zijn deze ook terug te zien in dit wijknarratief.  

Gehechtheid aan de wijk 

Uit de interviews komt naar voren dat veel bewoners in Geleen-Centrum hier graag wonen 
en hier ook al enige tijd wonen. Vaak zijn ze hier ook grootgebracht en zouden Geleen ook 
niet meer willen verlaten. De mensen in Geleen-Centrum zijn sociaal en ze lopen niet snel 
langs je zonder hallo te zeggen. Dit schets wel een beeld over Geleen-Centrum dat de sfeer 
in de wijk wel degelijk gezellig is en dat er cohesie is. Echter vinden veel burgers dat dit in de 
stad niet zo snel te zien is. Door de lege winkelpanden, verlaten straatjes en het gebrek aan 

Winkelstraat in Geleen-centrum tijdens de 
coronapandemie
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ontmoetingsplaatsen en sociale voorzieningen vinden de burgers de stad niet meer zo 
gezellig en bruisend zoals dit vroeger het geval was. Ze missen de gezellig uitstraling die het 
centrum gehad heeft. Veel mensen vinden het daarom ook leuk om over vroeger te praten. 
Dit schetst een beeld van Geleen-Centrum dat ze graag terug zouden willen zien.   
Echter zijn de mensen wel blij om nog in Geleen-Centrum te wonen. De essentiële winkels 
liggen vlakbij, ze hebben geen OV nodig om naar deze winkels te gaan en als je met de auto 
ergens heen wilt is de snelweg ook zo te vinden.    

Sociale relaties 
Aan de hand van de interviews, aangevuld door onze waarnemingen tijdens onze onderdompe-
ling in de wijk, hebben we een beeld gekregen van de sociale relaties in Geleen-Centrum. Zo zien 
we dat er vaste groepen wel eens bij elkaar komen om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken 
in het café. Echter zien we ook dat meer mensen eerder naar Sittard of Maastricht gaan, omdat 
ze daar meer gezelligheid ervaren. De ondernemers van de bedrijven vertellen dat zij vaak vaste 
klanten hebben, dit zijn vooral ouderen en mensen van buiten Geleen. De ondernemers die we 
gesproken hebben proberen zich wel in te zetten voor Geleen, voor zowel jong, oud en elkaar.  

Sommige hebben een gevoel van samenhang, cohesie en samenzijn, waar anderen dit 
bijvoorbeeld niet hebben en dit wel graag zouden willen ervaren. Zo zie je wel terug dat de 
mensen elkaar op straat groeten met een ‘hallo’, maar hier blijft het vaak ook bij. Ook wordt 
verteld dat sommige ouderen het ‘s avonds eng vinden om over straat te gaan; zij vermijden 
dit ook. Andere ouderen denken hier juist anders over. Zij vinden dat “je krijgt wat je geeft”, 
als je rust uitstraalt krijg je ook rust, vooral in contact met jongeren.  

Het contact tussen oud en jong verloopt niet altijd soepel, maar over één ding zijn ze het 
eens, ze hebben graag een plek om bij elkaar te komen. Helaas zijn in Geleen-Centrum geen 
ontmoetingsplaatsen voor jong en/of oud. Maar veel mensen die wij gesproken hebben 
denken in opties, en hebben het gevoel dat hier nog mogelijkheden liggen. 

Ook al zijn er zaken waar de bewoners die wij spraken anders over denken, ze zijn het over 
één ding eens: de zaterdag markt is een trekpleister voor Geleen-Centrum. Deze wordt altijd 
goed bezocht en is gezellig. Er komen mensen van binnen en buiten Geleen. Een persoon van 
een kraam heeft opgemerkt dat er veel vaste klanten zijn, maar dat het toch leuk is om te 
zien dat er steeds meer nieuwe generaties bijkomen en dat deze de markt ook door hen met 
plezier bezocht wordt.  

Toekomst & inzet 
Tijdens gesprekken met buurtbewoners en professionals hebben we gemerkt dat ze zich wel 
degelijk willen inzetten voor de toekomst van Geleen Centrum. Ze kijken vooral terug op een 
zogezegde “wereldstad” waar sprake was van gezelligheid, winkels, terrasjes en mensen van 
verder weg. Deze gedachten aan vroeger geeft ze weer moed voor de toekomst. Over het 
algemeen is het wel bekend dat er plannen zijn voor de toekomst van Geleen Centrum. De 
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één vindt dat dit aantoont dat de gemeente bezig is en zich inzet. Maar de ander vindt juist 
dat het nooit wordt doorgezet en dat het allemaal te lang duurt. Dit zorgt ervoor dat de 
motivatie om zich in te zetten voor de toekomst voor sommigen bewoners minder wordt. 
Zo hebben een aantal bewoners het gevoel dat ze als burger niks te zeggen hebben en voe-
len ze zich ongehoord. Terwijl anderen juist het gevoel hebben dat als je goed je best doet en 
samenwerkt, je wel iets te zeggen hebt en je verandering kunt bewerkstelligen.  

Als we kijken naar de behoeftes geven ouderen aan dat er veel te weinig voor hun doelgroep 
wordt georganiseerd, terwijl er wel veel ouderen zijn die hier behoefte aan zouden hebben. 
Zo ook geeft men aan dat er geen plek is voor de doelgroep jongeren. Ze worden nu vaker 
weggestuurd, maar hebben geen andere plek om samen te komen. Toch worden er veel 
mogelijke plekken benoemd die momenteel leeg staan, het gaan dan bijvoorbeeld om de 
Hanenhof, het gemeentehuis, winkelpanden en apparte-
menten. Er worden dus wel veel mogelijkheden gezien waar 
momenteel geen gebruik van wordt gemaakt.  

Echter is het beeld dat bewoners hebben over de toekomst 
van Geleen Centrum verschillend. De een wilt het aantrek-
kelijker maken doormiddel van winkels en horeca terwijl de 
ander denkt dat dit niet haalbaar is en het op een andere 
creatieve manier moet worden gerealiseerd.  

 
In de woorden van bewoners
We gaan nu kijken naar wat mooie uitspraken die we hebben gehoord door de interviews 
heen. Sommige van deze willen we nog eens aanhalen omdat we vinden, dat we ook echt 
via de stemmen van de bewoners willen laten horen wat er over Geleen-Centrum gezegd 
wordt en waarom dat belangrijk is. 

We willen beginnen met een mooi citaat die gaat over de tijd waar we tijdens onze onder-
dompeling in Geleen-Centrum in zaten, de coronapandemie. Hoewel het gaat over een heel 
actueel onderwerp, kan het citaat ook worden toegepast op het dagelijks leven: “Je staat er 
eigenlijk nooit bij stil, en dat zullen wij hebben [de ouderen] en jullie [de jongeren] ook, want 
je mist eigenlijk past echt iets als het er niet meer is.”  Wij vinden het een mooi idee dat we 
met z’n allen door deze tijd heen gaan, en dat het juist ook misschien benadrukt dat er meer 
nodig is voor de hechting tussen de verschillende generaties. Deze samenhang wordt door 
meerdere personen aangehaald. 

Het volgende gaat over een ander puntje dat belangrijk is, namelijk over ouderen die hun 
stem willen laten horen, of misschien waarom ze dat juist niet doen. Een vrouw op leeftijd 
zegt:  “Ja wij staan toch een beetje naast de maatschappij. We werken niet en lijken niet echt 
mee te doen.” Toch willen we duidelijk maken dat iedere inwoner in Geleen ertoe doet en 

De Hanenhof
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het verschil kan maken. Juist hier staat het begrip veerkracht voor, dat iedereen samen kan 
werken aan een gelijk doel voor verbetering.  
We hebben dit volgende citaat gekozen omdat het laat zien dat mensen voelen dat ze er niet 
alleen voorstaan, er een vangnet is want ze willen graag in Geleen blijven: “Als er iets is dan 
kunnen we allemaal toch de hulp krijgen van de Wmo, dit zorgt ervoor dat we hier kunnen 
blijven wonen en dat is ook een pluspuntje.” 

Als laatst hebben we nog twee mooie citaten die de mentaliteit weergeven van de bewoners 
van Geleen-centrum die wij spraken.  

“Mijn motto is eigenlijk van: Als je goed met tegenslagen leert omgaan, dan heb je een goed 
leven. Dat lukt niet iedereen, maar iemand die veel tegenslagen in het leven krijgt en daar toch 
weer het beste van probeert te maken, die kan het leven ook goed aan. Als je een tegenslag hebt 
en je gaat daar maar zitten treuren en bij jezelf bedenken  ‘hoe erg heb ik het wel niet allemaal 
en hoe verschrikkelijk is het allemaal niet’… dat is het ook, maar daar moet je niet in blijven 
hangen. Dan moet je de goede kanten proberen te zien en proberen van wat er wel nog is, iets te 
maken.”

In de woorden van een andere bewoner: “Maak er een mooi verhaal van en houd het posi-
tief! Het is zo makkelijk om alles negatief te maken, maar daar schiet je niks mee op.” 

We willen nog even aanhalen hoe belangrijk het is om vanuit jezelf een goede instelling te 
hebben want vanuit daar kunnen we samen verder. Dit is de veerkracht waar de gemeente 
Sittard-Geleen naar opzoek is.  

Tot slot
Geleen-Centrum staat bekend om het grote plein, waar nu iedere zaterdag de markt wordt 
gehouden. Maar dit plein zou ook voor andere (grote) doeleinden gebruikt kunnen worden. 
Zo geven meerdere bewoners aan dat er een tekort aan activiteiten en festiviteiten is in Ge-
leen-Centrum. Hier hebben zowel jongeren als ouderen behoefte aan. De wekelijkse markt 
wordt gezien als een mooi tijdverdrijf voor een grote groep van de bewoners, toch wordt 
er gezegd dat hij te klein is om een grote impact te hebben. Deels komt dit ook doordat de 
markt vaak gericht is op de doelgroep ouderen. Door de bouw van het plein zou het een mo-
gelijkheid kunnen zijn om naast de wekelijkse markt andere kleine evenementen te plannen 
die meer mensen zouden kunnen aanspreken. Er wordt gesproken over uitbreiding en vooral 
sfeermakende activiteiten zoals muzikanten. 

De volgende thema’s werden regelmatig benoemd door de bewoners en professionals die 
wij in dit onderzoek spraken: Activiteiten, veiligheid, samenhang, leegstand, sfeer. Tussen de 
thema’s is er een grote samenhang en vanuit de definitie van veerkracht moet er gekeken 
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Wijkverhaal Geleen - Centrum II 
(klas 2B)

Waar Geleen in de gouden jaren een wereldstad werd genoemd, ervaren de bewoners 
en professionals van vandaag de dag dit niet meer zo. De ideeën om van Geleen-Cen-
trum een bruisend stadsdeel te maken liggen op tafel. Echter is niet iedereen op de 
hoogte van de veerkrachtige toekomstvisie. Dit lijkt er voor te zorgen dat bewoners 
die wij spraken zich niet betrokken voelen bij de wijk. Dit gebrek aan betrokkenheid bij 
de wijk reikt verder dan een gemis aan sociaal contact. Hier speelt de huidige pandemie 
ook een rol in. Zo wordt er verteld dat het contact met de andere bewoners oppervlak-
kig is en als er al contact is, het meestal bij een begroeting blijft. 

Opvallend is dat de zaterdagmarkt een van de weinige plekken is waar ontmoeting plaats 
kan vinden. Bewoners zouden graag meer initiatieven zien waar dit ook mogelijk is, zodat 

worden naar de mogelijkheden die de thema’s elkaar kunnen bieden. Er wordt bijvoorbeeld 
ervaren dat de lege panden zorgen voor meer criminaliteit. Van een van deze lege panden 
zou ook een buurthuis gemaakt kunnen worden, waar veel bewoners behoefte aan heb-
ben. Hier zouden verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen betere banden met elkaar 
kunnen opbouwen. ‘’Rust brengt rust’’ zegt bijvoorbeeld de wijkagent van Geleen-centrum, 
als er meer begrip ontstaat tussen de jongeren en ouderen, kan dit ook zorgen voor minder 
conflicten.  

Maar er zijn meer mogelijkheden met de lege panden, veel bewoners geven aan dat zij 
meer horecagelegenheden zouden willen rondom de markt om de sfeer in Geleen te 
verbeteren. Dit zou ook meer bezoekers trekken van buitenaf. Wel hebben we van ver-
schillende kanten gehoord dat ondernemers ontzettend warm worden ontvangen en dat 
het makkelijk is om een onderneming te starten. Dit is een mooie gedachte en het is heel 
belangrijk dat dit ook wordt ingezet om meer ondernemingen te trekken. Dit allemaal 
zou ervoor kunnen zorgen dat de sfeer die mensen nu zoeken, weer terug kan komen in 
Geleen-Centrum.  

Als laatste is het belangrijk om aan te halen hoe bewoners zich kunnen inzetten voor hun 
eigen wijk. Het is belangrijk dat bewoners zich meer betrokken voelen, zowel voor elkaar 
als voor zichzelf. Een betrokken gevoel kan ervoor zorgen dat zij zich meer willen inzetten 
voor hun wijk. Ook hier zien wij weer de kans voor meer veerkracht, waar Sittard-Geleen 
zo naar streeft.  
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Geleen-Centrum levendiger kan 
worden. Er is behoefte aan meer 
groen, minder leegstand, een groter 
horeca aanbod en ontmoetings-
plekken voor alle doelgroepen. Alles 
omvattend is er vooral behoefte aan 
een luisterend oor, en een betere 
samenwerking met de gemeente 
Sittard-Geleen, zodat de bewoners 
en ondernemers weer vertrouwen 
krijgen in de gemeente en de ver-
bondenheid die zij ervaren met het 
centrum toe kan nemen. 

In dit wijkverhaal nemen wij, 
studenten Social Work jullie mee 
in de verhalen van bewoners, 
ondernemers en professionals van 
Geleen-Centrum aan de hand van 
de volgende thema’s; gehechtheid 
aan de wijk, sociale relaties in de 
wijk, toekomst en inzet in de wijk en 
overige bevindingen. 

Gehechtheid aan de wijk
“Ik woon toch nog altijd met plezier in Geleen-Centrum, ik vind het nog altijd een leuke 
stad. Maar wel een stad met heel veel problemen” aldus een inwoner. Veel leegstand, weinig 
uitstraling en een tekort aan groenvoorzieningen en levendigheid, zijn de grootste zaken die 
aan bod zijn gekomen tijdens de gesprekken. De mensen die wij spraken in Geleen-Centrum 
zijn van mening dat het centrum toe is aan innovatie. Een bewoner: “Geleen is een vrij kans-
loze gemeente. Er is heel veel leegstand in winkelpanden. Ze hebben allemaal plannen om de 
stad beter te maken, al zie ik zelf weinig gebeuren en ik woon toch wel al een aantal jaren in 
Geleen.” De mensen in Geleen-Centrum voelen zich in de steek gelaten en hebben vertrouwen 
verloren. Dit komt vooral doordat zij de verbeteringen die al tien jaar beloofd worden niet 
terugzien. “Het geloof is ook een beetje weg. Omdat er heel vaak gezegd is geworden door de 
gemeente van we gaan iets doen in Geleen, maar op een of andere manier ketst het altijd af.” 

Daarnaast missen zij ook de verbinding in de wijk. Niet alleen de verbinding tussen de 
bewoners, maar ook met de professionals. De professionals delen deze mening. Echter zijn 
de meningen over de verbondenheid onder de bewoners verdeeld. Een aantal bewoners 
geven aan zich verbonden te voelen met Geleen, maar ervaren dat het centrum leeg trekt: 
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“Geleen is echt mijn stad en ik zie 
mijzelf ook echt nooit ergens an-
ders wonen” maar “het centrum 
is langzaam een groot cement-
blok geworden”.  De inwoners die 
zeggen zich niet verbonden te 
voelen met Geleen, zeggen dat ze 
dit tien tot twintig jaar geleden 
wel zo ervaarden. De oorzaak 
hiervan is dat de stad leeg trekt. 
“Sinds Sittard en Geleen één ge-
meente zijn geworden, is Geleen 
er op achteruit gegaan. Sittard 
is veel levendiger en daardoor 
trekken mensen uit Geleen liever 
naar Sittard.” 

Sociale relaties in de wijk
Tijdens de onderdompelingsweek bevinden we ons allemaal in de coronatijd, waar soci-
aal contact leggen moeilijker is. De meeste bewoners missen het contact in de wijk en 
zouden graag meer initiatieven zien voor het bevorderen van het contact. Echter vindt 
er op elke zaterdag een grote markt plaats in Geleen-Centrum. Een plek waar bewoners 
elkaar ontmoeten en nieuwe contacten gemaakt kunnen worden. Een bruisend evene-
ment dat mensen de straat op brengt. Bewoners geven aan dat zij dit belangrijk vinden; 
“Geleen bloeit dan echt op”. Volgens verschillende bewoners is dit ook het enige moment 
dat veel mensen zich in de stad begeven. Zo zegt een winkelier: “Er zijn ook nog maar zo 
weinig mensen hier, het is zo ontzettend stil hè.” 

Bewoners geven ook aan dat er weinig initiatieven zijn om het contact tussen bewo-
ners te stimuleren. Initiatieven zoals een burendag worden niet georganiseerd in het 
centrum, maar in omringende wijken wordt dit wel gedaan. Een bewoner geeft aan dat 
dit jammer is en er zo niet makkelijk contact kan ontstaan. Zo wordt er verteld dat het 
contact met buren vaak beperkt blijft: “iedereen dopt zijn eigen boontjes en iedereen 
doet z’n eigen ding”. Een reden voor het beperkte contact is het volgende: “Er zijn héél 
veel huurpanden in het centrum waarvan de bewoners om het jaar of twee veranderen. 
Zo is het ontstaan van contact met hen moeilijker.” Bewoners zouden dit graag anders 
willen zien: “Je wilt toch dat dorpse contact, zo van ‘hey, goedemorgen’ of dat je bij de 
naam wordt aangesproken. Maar goed, dat is hier gewoon niet mogelijk. Daar is Geleen 
dan toch weer te groot voor.” Dit wordt niet door iedereen zo ervaren. De zaterdag-
markt, zoals al eerder benoemd, blijft een hoogtepunt. Zo zegt een bewoner hier veel 
vrienden te treffen: “Geleen is soms ook heel klein, we hoeven nooit af te spreken. We 
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treffen altijd wel vrienden of bekenden op de zaterdagmarkt. Het is heel gezellig en je 
kent iedereen.”

Ervaren uitdagingen
Geleen blijkt vandaag de dag een stad te zijn die vooral bekend staat door verpaupering en 
vergrijzing. Dit wordt zo ervaren door bewoners, ondernemers, professionals en bezoekers. 
Bewoners zeggen: “We voelen ons niet gehoord of serieus genomen door de gemeente die 
veel lijkt te beloven maar deze beloftes niet nakomt.” Ondernemers willen investeren en 
hebben grote ideeën, maar voelen zich in de steek gelaten door de gemeente die aangeeft 
geen budget te hebben: “In alle gemeentes krijgen ze een startersubsidie en die krijgen we in 
Sittard-Geleen niet.” En dan zeggen ze: “Ja het geld is er niet. Maar eigenlijk wil je als starter 
kunnen zeggen, ik kan mij de eerste paar maanden redden met een subsidie.” Volgens de 
ondernemers van Geleen-Centrum blijft het daar niet bij. De huurprijzen lijken ook te hoog 
voor startende ondernemers en dit is terug te zien in de leegstaande panden en de winkels 
die verspreid liggen over het centrum. 

Verder geven de bewoners aan dat het parkeerbeleid een drempel vormt om het centrum 
te bezoeken. “Je moet overal betalen, in en rondom het centrum. Veel te veel zelfs. Als je een 
uurtje parkeert moet je betalen.” Volgens de bewoners wordt er streng gecontroleerd en 
zijn de parkeertarieven te hoog voor wat het centrum te bieden heeft. Hiermee doelen de 
bewoners vooral op de vergrijzing die ook terug te zien is in het winkelaanbod “De winkels 
van kleding die er zijn, zijn ook vooral gericht op de ouderen. De ouderen zijn ook wel denk ik 
zo’n 90% van het publiek hier.” 

Verder vertellen de jongere bewoners in onze gesprekken: “De vergrijzing op de markt is 
goed zichtbaar. Er waren alleen maar 50-plussers en alles wat ze verkochten was ouder-
wets. Er was niks te vinden voor mij” aldus een jongere inwoner. Ook lijken de jongeren in 
het centrum geen toevluchtsoord te hebben. Professionals geven aan graag faciliteiten voor 
jongeren terug te zien, maar dit blijkt niet realiseerbaar te zijn vanuit de gemeente door een 
tekort aan budget. Dit lijkt te resulteren in jongeren die hun tijd in het centrum spenderen. 
Echter lijkt de oudere bewoner dit als overlast te ervaren. Een betrokken professional kan 
dit beamen en geeft aan signalen van buurtbewoners te ontvangen. Wij zien dat bewoners 
ideeën uiten over een bruisend Geleen-Centrum, maar de gemeente lijkt hier geen gehoor 
aan te geven. Dit resulteert in frustratie bij de bewoners en geeft hun het gevoel dat ze niet 
gehoord worden: “Luister naar de mensen en kijk naar wat er samen gedaan kan worden.” 

Toekomst en inzet in de wijk
Volgens een aantal sleutelfiguren zijn er een heleboel ideeën om van Geleen-Centrum weer 
iets leuks te maken. Denk hierbij aan een beter parkeerbeleid, een verbinding met Chemelot 
door middel van Fieldlabs en een uniek concept voor de lokale horeca door middel van Urban 
Farming. Echter zijn de burgers beperkt op de hoogte van deze ideeën die de gemeente en 
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het centrummanagement hebben. Zo zegt een bewoner: “Ik vraag me af wat de nieuwe 
ideeën van de gemeente zijn, daar weet ik namelijk niks van.” De gemeente heeft voorheen 
ideeën naar buiten gebracht die zij niet waar hebben kunnen maken. “Hierdoor zijn men-
sen een beetje het vertrouwen kwijtgeraakt in de gemeente”. Ook ervaren mensen een 
algeheel gevoel van onveiligheid in het centrum van Geleen. Volgens bewoners is dit een 
verbeterpunt voor de toekomst. 

De bewoners willen graag weer trots zijn op hun wijk. “Ik ben blij om in Geleen-Centrum 
te wonen, misschien ook omdat ik hier grotendeel opgegroeid ben, het is toch een nos-
talgisch gevoel. Je wil graag dat de stad waar je woont een leuke stad is, maar dat is het 
op dit moment niet.” De grootste behoefte ligt bij meer groen, een beter winkelaanbod 
en meer horeca: “zodat mensen even simpel een drankje kunnen doen en elkaar kunnen 
ontmoeten.” Wanneer er meer plekken zouden zijn waar men elkaar kan ontmoeten, zal er 
meer verbinding ontstaan tussen bewoners en zal het veiligheidsgevoel, dat de bewoners 
op dit moment missen, vergroot kunnen worden. Zo zouden bewoners en professionals 
graag een buurthuis zien “Een buurthuis, waar verschillende doelgroepen elkaar kunnen 
treffen. S’ ochtends kunnen ouderen hier koffiedrinken, ‘s middags kunnen er activiteiten 
georganiseerd worden voor kinderen en s ’avonds kan het als jeugdcentrum dienen”.

Activiteiten en evenementen worden als een gemis ervaren en de burgers zouden dit 
meer terug willen zien, waarbij ze zeggen: “ik zou misschien niet uit eigen initiatief mee-
helpen maar als ik word gevraagd zou ik zeer zeker een handje willen helpen.” Hieruit 
blijkt - denken wij - dat mensen zich graag willen inzetten voor de leefbaarheid in de 
wijk, mits ze hiervoor gestimuleerd worden.  Zo zijn er ook ideeën over het opzetten van 
een participatiegroep waarbij bewoners en ondernemers mee kunnen denken over hoe 
Geleen-Centrum verbeterd kan worden. Kortom, er zijn veel ideeën en toekomstplannen 
om Geleen-Centrum weer bruisend te maken. Echter is het nu van belang om de ideeën 
te realiseren, zodat de burgers weer vertrouwen krijgen in hun gemeente en trots kunnen 
zijn op de wijk. 

Tot slot
Uit gesprekken is gebleken dat ondanks het feit dat inwoners van Geleen-Centrum zich 
niet verbonden voelen met hun wijk, zij niet geassocieerd willen worden met Sittard. Hier-
door concluderen wij dat er wel degelijk sprake is van verbondenheid met de wijk. Wan-
neer we kijken naar de sociale cohesie in de wijk concluderen wij dat er op dit moment 
weinig tot geen verbinding is tussen bewoners. Door gebrek aan fysieke ontmoetings-
plekken in de wijk is het lastig om nieuwe sociale contacten te verwerven. Hierdoor voelt 
men zich amper verbonden met buurtbewoners, maar ook met de wijk. Graag zouden 
bewoners meer initiatieven zien vanuit de gemeente om interactie te bevorderen. De ge-
meente neemt hierin initiatieven maar dat lijkt de bewoners niet te bereiken door gebrek 
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aan duidelijke communicatie. Door de gebrekkige communicatie lijkt er een kloof te zijn 
ontstaan tussen de gemeente en de bewoners. Verder geven bewoners aan dat plannen 
van de gemeente die in het verleden zijn aangekondigd, niet gerealiseerd zijn. Als respons 
op dit gegeven, geven professionals aan dat ze graag meer input van bewoners zouden 
willen. Op deze manier kunnen wensen en behoeftes van bewoners betrokken worden bij 
de plannen van de gemeente.

De gemeente Sittard-Geleen ziet in dat er dingen moeten veranderen om Geleen weer 
bruisend te maken - net zoals vroeger. Dit nemen ze mee in hun toekomstvisie anno 2030. 
Wij als studenten zien Geleen als een stad met uitdagingen maar zeker ook met kansen en 
mogelijkheden. 

Gemeenschappen
Chantal van Lieshout

Een begrip als gemeenschap zoemt veel rond in het sociaal domein. Het is ook een 
begrip dat we in onze dagelijkse communicatie makkelijk gebruiken. Buurten en 
gemeenschappen worden vaak als synoniemen van elkaar gebruikt, maar klopt 
dat wel? 

Een gemeenschap is de belangrijkste sociale groep niet gebaseerd op verwant-
schap (Monaghan en Just, 2014). Het betreft een sociale groep waarbij de leden zich 
op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld omdat ze van elkaar 
afhankelijk zijn om te overleven (Malinowski, 1929). Denk bijvoorbeeld aan de Yano-
mamö in de regenwouden van Brazilië. Zij vormen een gemeenschap van jagers en 
verzamelaars, die afgesloten van de buitenwereld dagelijks met elkaar interacteren. 
Om in hun dagelijks bestaan te kunnen voorzien zijn de taken onderling verdeeld. 
Zowel het dagelijks contact als de onderlinge afhankelijkheid verbindt hen functio-
neel met elkaar. 

Naast functionele verbondenheid kan er binnen gemeenschappen sprake zijn 
van affectieve verbindingen. Deze affecten betreffen een emotioneel gevoel van 
verbondenheid in een specifieke context (Wilterdink en Heerikhuizen, 2012). Zo 
kunnen mensen emotionele verbondenheid ervaren op basis van etniciteit, geloof, 
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een gedeelde geschiedenis of gedeelde normen en waarden. Gemeenschappen die 
gebaseerd zijn op functionaliteit en/of affecten worden ook wel traditionele, ho-
mogene of ‘dikke’ gemeenschappen genoemd. De verbondenheid is dan gebaseerd 
op duurzame intieme relaties, vaak samenhangend met een gedeelde identiteit 
(Soenen, 2006, Blokland, 1997). 

Buurten kunnen als lokaliteit worden gezien, daar zit een gedeelde overeenkomst. 
Qua samenstelling zijn buurten  allesbehalve homogeen en daarmee stopt de 
overeenkomst (Blokland, 1997). Buurtbewoners zijn niet alleen cultureel, maar ook 
sociaal en economisch verschillend van elkaar (Movisie, 2021). Ze komen elkaar 
weliswaar tegen in de buurt, maar ze blijven vooral vertrouwde vreemden van 
elkaar. Ze herkennen hun buurtgenoten en delen ‘small talk’ met elkaar en daar 
blijft het bij (van der Zwaard, 2012). Dit wordt ook vaak genoemd door de bewo-
ners die de studenten in Sittard-Geleen spraken. Buurtbewoners hebben ook niet 
per sé behoefte aan duurzame ‘dikke’ sociale verbanden in de eigen buurt. Die 
zouden wel eens beklemmend kunnen worden (Duyvendak en Hurenkamp, 2004). 
Wat delen buurtbewoners dan wel met elkaar waardoor we toch over gemeen-
schappen spreken? 
De basis wordt gevormd door een tijdelijk, gemeenschappelijk doel. Ook wel te 
typeren als functioneel, denk maar aan meer groen in de wijk of het behoud van de 
buurtsuper. De samenstelling van de groep biedt ruimte aan diversiteit. Niet alleen 
met betrekking tot achtergrond, maar bijvoorbeeld ook in relatie tot leefstijl. De 
onderlinge relaties zijn licht, en kortstondig. Daarom spreekt men in de literatuur 
over lichte, heterogene gemeenschappen of tactische verwantschappen (van der 
Zwaard, 2012, Soenen, 2006,Duyvendak en Hurenkamp, 2004). 

Mensen vormen gemeenschappen en gemeenschappen vormen mensen. Dat blijft 
van alle tijden. De wijze waarop gemeenschappen zich manifesteren is fluïde, en 
wordt bepaald door de tijdsgeest, de context en de mensen zelf.  Ook in de context 
van een wijk geven buurtbewoners met elkaar invulling en betekenis aan dit begrip. 
Zo krijgen gemeenschappen nieuwe verschijningsvormen, die wellicht niet meer 
helemaal overeenkomen met oude denkbeelden. Maar het mooie van deze nieuwe 
verschijningsvorm is dat vertrouwde vreemden bekenden van elkaar worden zon-
der dat men daarvoor intensieve relaties met elkaar hoeft te onderhouden.
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Wijkverhalen Geleen-Zuid
Wijkverhaal Geleen-Zuid I
(klas 2E )

Geleen-Zuid. Waar denk je aan bij Geleen-Zuid? 
Veel mensen denken vooral aan de hoogbouw, 
aan overlast en aan criminaliteit.  Iemand zei 
zelfs: “Geleen-Zuid kun je vergelijken met een 
getto.”Maar is dit ook wel echt zo? Is Geleen-Zuid 
niet zoveel meer dan dit? Social work studen-
ten zijn op onderzoek uitgegaan. Er is verder 
gekeken dan de vooroordelen en de studenten 
vonden eigenlijk een hele mooie wijk. Een wijk 
met zowel veel positieve aspecten, als een aantal 
negatieve aspecten. Want natuurlijk kan het niet 
alleen maar mooi zijn, dat is het nergens. 

In dit wijkverhaal leest u de bevindingen die voort 
zijn gekomen uit gesprekken met mensen die wonen 
en/of werken in Geleen-Zuid. De buurtbewoners 
hebben prachtige verhalen verteld. Zij hebben gezien 
hoe Geleen-Zuid is uitgegroeid tot een mooi gedeelte 
van de gemeente Sittard-Geleen en hoe de buurtbewoners zijn mee veranderd. Deze verhalen 
laten zien dat er niet altijd van vooroordelen uit kan worden gegaan. Deze vooroordelen krij-
gen mensen te horen door verschillende nieuwsbronnen en andere mensen. Soms, als je even 
dieper graaft, en je je best doet om iets écht te zien voor wat iets is, kom je erachter dat iets 
eigenlijk anders is dan dat het in eerste instantie lijkt. 

Gehechtheid aan de wijk
Bewoners in Geleen-Zuid ervaren het als prettig om hier te wonen. Ze ervaren de wijk als een 
volkswijk. In de woorden van één bewoner.  “Mijn hart ligt daar.” Mensen maken vaak een 
praatje als ze op straat iemand tegenkomen. Een andere buurtbewoner vertelt dat ze niet per 
se gehecht is aan de wijk maar wel aan de straat. Hier voelt ze de verbondenheid heel erg. In 
de ogen van een buurtbewoner die pas in Geleen-Zuid woont, is de eerste indruk van de wijk 
dat het een prettige woonplaats is. 

Een buurtbewoner laat weten dat ze herinneringen heeft aan de bankjes en speeltuinen in 
de wijk. Hier ging ze graag met vriendinnen  naar toe om af te spreken. De buurt herinnert 
veel mensen aan vroeger, dit kan zijn omdat ze hier zijn opgegroeid of vaak te vinden waren 
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in Geleen-Zuid. Deze mensen geven aan vooral de goede bereikbaarheid van Geleen-Zuid te 
waarderen. Bijvoorbeeld de snelweg is makkelijk bereikbaar. Verder is het makkelijk om vanuit 
Geleen-Zuid de bebouwde kom te ontvluchten en een wandeling te maken in het bos of het 
park, bijvoorbeeld in de Driepoel.

Ook geven de bewoners aan trots te zijn op hun kleine winkelcentrum Zuidhof. Het is een klein 
winkelcentrum, maar er is voor iedereen wat te vinden volgens een bewoner: “je kunt er zelfs 
terecht voor je cadeautjes.” Echter ervaart een groot deel van de bewoners overlast rondom 
het winkelcentrum. Volgens de politie en de boa vindt er veel criminaliteit plaats in de wijk. 
De meningen over de veiligheid in de wijk lopen uiteen. Sommigen ervaren de wijk als veilig, 
anderen niet. Door het gebrek aan een gevoel veiligheid bij sommigen wordt het vertrouwen 
tussen buurtbewoners minder, dit is niet stimulerend voor de sociale cohesie.

Er zijn veel verschillende culturen in de wijk. Veel mensen wonen dicht op elkaar omdat er 
sprake is van hoogbouw. Dit betekent echter niet dat er automatisch verbinding ontstaat 
tussen de bewoners. Door de culturele verschillen die er zijn, is er sprake van onderlinge 
opstootjes, omdat de normen en waarden anders zijn. Verder is het zo dat deze mensen niet 
altijd de zelfde taal spreken, hierdoor begrijpen sommige mensen elkaar niet en kan verwarring 
ontstaan. De gehechtheid in Geleen-Zuid ligt volgens de bewoners niet per se in de wijk maar 
in verschillende straten. Elke bewoner heeft wel een bijzonder plekje in Geleen-Zuid waar ze 
gehecht aan zijn. In verschillende straten worden ook buurtfeesten gehouden en letten men-
sen ook op elkaar. Dit geeft een veilig gevoel.

Sociale relaties in de wijk 
Uit de interviews komt naar voren dat de mate van het hebben van sociale contacten van  die 
inwoners van Geleen-Zuid en hoe zei die ervaren, verschilt. Er wordt door een aantal inwoners 
aangegeven dat het contact met andere buurtbewoners oppervlakkig is en niet verder gaat 
dan een praatje of gedag zeggen op straat: “Het blijft meestal bij een praatje.” Een andere 
bewoner zegt: “Ik heb eigenlijk niet echt contact met ze. We zeggen elkaar netjes gedag maar 
daar blijft het ook bij.” 
Andere inwoners die wij spraken hebben wel veel sociaal contact binnen de wijk. Zo zegt een 
jonge bewoonster: “Ik heb mijn 3 beste vriendinnen in de wijk wonen waar ik dagelijks mee 
naar school ga.” Daarnaast hebben verschillende inwoners ook meer contact met hun collega’s 
en buren: “ik heb contact met collega’s die in Geleen-Zuid wonen en ik heb buren waar we 
heel leuk contact mee hebben.”

Veel sociale contacten worden gelegd in het Zuidhof, dit is een ontmoetingsplek in de wijk. 
Buurtbewoners zijn hier erg tevreden over Volgens een bewoner is het vergeleken met vroeger 
heel anders. “Vroeger was dit veel makkelijker terwijl mensen zich tegenwoordig steeds meer 
op zichzelf richten.” Volgens een andere bewoner: “Ik denk dat mensen niet meer echt de 
moeite nemen om elkaar te leren kennen.” 
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Toekomst en inzet 
Tijdens de interviews vertelden bewoners ook wat zij in Geleen-Zuid in de toekomst willen. 
Enkele bewoners die wij spraken zijn van mening dat meer ontmoetingsplaatsen - vooral 
voor jongeren - en onderhoudsorganisaties zouden helpen om de buurt schoner en groener 
te houden. Een jonge inwoner geeft aan dat er weinig voorzieningen zijn voor jongeren. Ze 
heeft hier echter wel behoefte aan. Bij de vraag wat zij graag zou zien, antwoordt zij: “Een 
activiteit of ruimte waar jongeren bij elkaar kunnen komen zodat we niet meer op straat 
hoeven hangen.” De jongeren bevinden zich vaak in Zuidhof. Dit ervaren sommige bewoners 
als storend. 

Enkele oudere bewoners zeggen dat ze behoefte hebben aan een ontmoetingsplek. Er zijn 
erg veel ouderen, te veel volgens sommigen, en deze geven aan dat ze geen plek hebben 
om sociale relaties aan te gaan. Wel hopen bewoners dat de hoogbouw verminderd, want 
hierdoor ervaren mensen minder sociaal contact. Zo zegt een bewoner: “Hoe meer woonop-
pervlak er in de lucht zit, hoe minder het contact met de buren wordt.” 

Verschillende bewoners zeggen dat ze het jammer vinden dat er weinig groen is - met name 
rondom de hoogbouw. Het groen dat er is vindt men mooi en wordt zeer gewaardeerd. De 
behoefte aan groen is groot. Volgens sommigen wordt het groen dat er is vervuild door de 
rotzooi die wordt achtergelaten. Een mevrouw oppert de volgende wens: “Een soort organi-
satie of groep om de buurt schoner te houden. Die rotjes en etensresten en viezigheid uit het 
groen te houden; dat vind ik heel belangrijk.” 

Ook zouden sommige respondenten willen dat er iets veranderd aan de veiligheid, vooral in 
en rondom Zuidhof. 

Ik zou het wel bijvoorbeeld prettiger vinden als het donker wordt, dat er handhaving bij de winkels 
gaan staan. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat de handhaving ook even de winkels naar 
binnen lopen om te vragen of alles goed is, want ‘s avonds sta ik vaak alleen in een winkel. Je weet 
nooit wat er kan gebeuren (persoonlijke communicatie, 13 december 2021). 

Verschillende bewoners delen deze behoefte en vinden het ‘s nachts niet veilig op straat. 
Handhavers zouden hun gevoel van veiligheid versterken. Wijkapps zijn er niet veel in Ge-
leen-Zuid. Tegelijkertijd zijn er ook bewoners die de buurt als veilig ervaren, want, zo vertelt 
een bewoner, iedereen let een beetje op elkaar en ‘s avonds rijden er ook wijkagenten door 
de buurt.
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Wijkverhaal Geleen-Zuid II  
(klas 2F)
 
Welkom bij het wijkverhaal van Geleen-Zuid. Met dit wijkverhaal hopen wij een beeld 
te schetsen van de ervaringen van de bewoners en professionals over Geleen-Zuid. De 
onderwerpen die aan bod komen zijn: sociale relaties, gehechtheid aan de wijk en toe-
komst en inzet. Ieder thema begint met  een verhaal dat (grotendeels) is samengesteld 
uit citaten uit de interviews die wij met inwoners hebben gevoerd.

Sociale relaties   
“In de wijk heb ik eigenlijk geen contacten, maar wel in het gebouw waar ik in woon. Ik heb 
wel dat ik met iedereen praat. Ik zou niet goed weten hoe ik in contact zou kunnen komen 
met de buren en als ik dat heel belangrijk zou vinden zou ik daar meer moeite voor doen.” 
“Hier in Geleen-Zuid is het vrij individualistisch, maar ik denk ook dat het komt doordat 
er geen sociale ruimtes zijn. Ik denk dat dat het grootste punt is wat ervoor zorgt dat de 
sociale cohesie en samenhang te weinig is. Dat is wat ik ook probeer na te streven, ik heb in 
Juli meegedaan aan een prijsvraag, ik kon een bank van een bank winnen. Ik heb er eentje 
gewonnen van de 4. Die (buiten) bank wil ik t.z.t. plaatsen bij de nieuwbouw van de 75+ 
appartementen. De bank is iets om met elkaar in verbinding te komen. Je ziet wel wie komt 
wie naast je komt zitten en dan luisteren naar het verhaal.” “Tijdens een dag van de wijk 
wordt er een podium gecreëerd voor lokale artiesten, en om culturen kennis te laten maken 
met elkaar door de eetcultuur tot uiting te laten komen en mensen de mogelijkheid te bie-
den om hun hobby’s te laten zien.’’ ‘’De buurtvereniging organiseert 
verschillende activiteiten doorgaande het jaar. Het zijn buurt-
feesten of wandeltochten tijdens de feestdagen. Tijdens 
kerst worden er kaarsjes uitgedeeld aan de buurtbewo-
ners om te laten zien dat er aan hen wordt gedacht’’. Tij-
dens de coronapandemie is het niet mogelijk om door te 
gaan met deze activiteiten, bewoners vinden dit jammer 
en geven aan dat het de sociale cohesie 
in de buurt de kop indrukt. ‘’Door de 
buurtactiviteiten tref je de nieuwe 
buurtbewoners en raak je in contact 
met mensen die buiten jouw blok om 
wonen, de coronapandemie maakt het 
lastig om nieuwe mensen te ontmoe-
ten’’ ’het werkt de vereenzaming en 
het individualisme meer in de hand.’’ 
Maar zelfs tijdens de coronapande-
mie worden er door buurtbewoners 

“Was ook een van de redenen 
dat ik hier ben komen wonen. 

Schoon groen, open. 
“Um wat wel een voordeel is, 
is dat ze het vrij laag hebben 

gehouden hier.”
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mooie initiatieven opgezet. Zo zijn ‘’buurtbewoners gestart met het bereiden van maaltijden 
voor anderen. Via de wijkkrant werd het initiatief verspreid onder de buurtbewoners van 
Geleen-zuid.’’ ‘’Toegankelijk voor iedereen’’.  
 
Uit het bovenstaande verhaal valt op te maken dat sommige bewoners die wij spraken, de 
wijk als individualistisch ervaren. Sommige bewoners hebben behoefte aan (meer) sociale 
contacten, voor anderen geldt dat minder. De buurtvereniging in Geleen-Zuid organiseert 
door het jaar heen verschillende activiteiten. De veerkracht uit zich in de wijk doordat de 
bewoners zich niet laten tegenhouden door de pandemie. Ze zoeken nieuwe mogelijkheden 
en kansen om er toch iets van te maken. Zo waren buurtbewoners gestart met het bereiden 
van maaltijden voor de andere mensen in de buurt. 
 
Gehechtheid aan de wijk
“De wijk is enorm groen en ruim opgezet.” “Ja 
ik vind gewoon dat dat bij de leefbaarheid 
hoort dat groen.” “Was ook een van de 
redenen dat ik hier ben komen wonen. 
Schoon groen en open. “Nou, waar wij 
eigenlijk voor gevallen zijn is dat we aan de 
buitenrand zitten van Geleen en dat we heel 
goed contact met de groene omgeving kunnen 
hebben.”   
Dat het een fijne wijk is om in te wonen, is het al-
gemene gevoel dat wij uit de interviews halen. “Ja 
ik vind dat het een, ja, hoe noem je dat.. ik vind het 
een leuke wijk, dat klinkt altijd zo raar.” “Het is een 
hele diverse wijk, allerlei mensen van verschillende 
afkomsten. Dus van lage sociale klassen tot hoge 
sociale klassen, verschillende talen, culturen ja 
dat maakt het eigenlijk ook een hele interessante 
wijk. Alle facetten zitten in deze wijk.” “Ik vind het 
een plezierige wijk omdat de eerste voorzieningen 
allemaal aanwezig zijn.” “Ik vind het een mooie wijk om in te wonen. Kijk maar om je heen. Ik 
kan lekker de boodschappen doen en hoef daarvoor maar 5 minuten te lopen en ik ben weer 
thuis.”  
Zuidhof wordt ervaren als een prettige plek in de wijk. Het is ‘’Het hartje van de wijk.’’ ‘’ik 
vind Zuidhof erg fijn, daar ligt alles qua winkels als ik kijk naar de winkels.’’ ‘’Ook doe ik graag 
mijn boodschapjes bij de plus en in die kleine Turkse supermarkt Ates binnenin Zuidhof’’. 
Zuidhof wordt ook ervaren als goed bereikbaar:  ‘’dat je ook eventueel met de fiets of te 
voet kunt bereiken, dat vinden we ten opzichte van Zuidhof ideaal.’’  Daarnaast wordt ook 
de voetbalclub ervaren als een belangrijk punt in de wijk. ‘’FC Geleen-Zuid is ook een mooie 
plek. Je hebt daar allerlei mensen die daar voetballen en dat is wel mooi om te zien.’’   

“Ja wat is een mooie plek. Dit vindt ik 
een hele moeilijke vraag. Ik denk Zuid-

hof zelf, en de schildering van het meisje 
op de muur vind ik wel heel mooi. Vindt 

mijn dochtertje ook heel mooi. Dat is 
wel thuis.”
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Twee bewoners hebben het over veiligheid. “Ik voel me heel veilig hier, ja. Zelfs als ik laat 
thuiskom, het is donker en ik parkeer mijn auto hier op het parkeerterrein, dat vind ik abso-
luut geen probleem.” “Hoe moet ik zeggen, het huis wat we hebben, heeft aan alle kanten 
rolluiken. Achterkant is een muurtje, je komt niet zomaar achterom en dat vind ik wel pret-
tig. Ook dat je alles goed kan afsluiten. Dat geeft mij wat meer rust.”  
  
De bewoners die wij spraken zijn gehecht aan de wijk - al het groen speelt hierbij een be-
langrijke rol. Het hechten aan iets, een plek in de wijk verschilt per persoon. De éé vindt het 
een interessante wijk omdat het zo divers is (denk aan verschillende sociale klassen, talen 
culturen ect). De ander vindt het fijn dat alles zo dichtbij elkaar ligt. Zuidhof wordt door 
velen ook wel als het hartje van de wijk gezien. Uit cijfers en statistieken mag dan blijken dat 
er criminaliteit is in Geleen-Zuid, bewoners die wij spraken hebben aangegeven dat ze zich 
veilig voelen in de wijk.  

Toekomst en inzet
“Dat stuk om zuidhof, daar zijn ze flink bezig. Oude flats afbreken en nieuwbouw voor in de 
plaats en dat maakt het toch een stuk zwaarder.” “De Waagner en de Pijper, dat zijn de twee 
hoogste, die staan wel wat ruimer opgesteld. Die gaan gesloopt worden. En daar komt laag-
bouw voor in de plaats. De Josklijnen flat die gaat als het goed is gerenoveerd worden.” “De 
flatbewoners hebben voorrang bij alle woningen van ZOwonen en andere woningbouwver-
enigingen.”  
“Bewegings- en groeplessen worden in ‘t plenkhoes gedaan, dit is het gemeenschapshuis.” Een 
bewoner geeft aan hier wel eens geweest te zijn. “Ik ben ernaartoe gegaan omdat ik gewoon-
weg benieuwd was en er gewoon wilde gaan kijken. Ik zou aan de ene kant wel wat vaker 
willen gaan, maar omdat ik bijna tot geen sociale interactie heb met de mensen in de buurt liet 
ik het voor wat het was.” 
“Zuidhof is een winkelcentrum wat wel goed trekt omdat het een centrale functie betreft, 
maar best wel introvert.” “Een wens van mij zou zijn dat de boekwinkel terug zou ko-
men.” “Dan denk ik nou als één van die bakkers eens een tijdschriften/boekenzaak was, wat 
er geweest is en wat weg is dat zou ik heel leuk vinden. En wat ik heel erg leuk vind is toch 
dat er een soort terrasje is.” “Ja, een paar kerstbomen in het midden met lichtjes, dat zou ik 
bij die zuidkamer ook eens kunnen aankaarten misschien. “Ik heb er zelf geen gebruik van 
gemaakt  [de zuidkamer] want volgens mij is het bedoeld voor mensen in de huursector.”  
“Zorgen dat er fatsoenlijke plekken ontstaan waar buurtbewoners bij elkaar kunnen komen, 
jong oud noem maar op. Dat is wat ik zou willen. “Ikzelf zou denk ik zeggen een leuk groot 
park. Misschien trek je dan ook gezinnen hiernaartoe.” “Ik mis de verbinding tussen de wijkbe-
woners, dit kunnen we oplossen door bijvoorbeeld ontmoetingsplekken te creëren.
Eén bewoner geeft aan behoefte te hebben aan meer veiligheid en met name rondom de 
flats. “Ik heb het niet alleen over veiligheid met betrekking tot hangjongeren/diefstal maar ook 
veiligheid in het verkeer.”  “Misschien meer wijkagenten in de wijk. Ook zou een zebrapad een 
idee kunnen zijn. Dit zodat kinderen rustig en veilig kunnen oversteken op weg naar school.” 
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Bewoners hebben ideeën voor de wijk naar voren gebracht, een voorbeeld zijn een paar kerst-
bomen met lichtjes en kerstliedjes door luisprekers. Ideeën om de wijk een betere en pretti-
gere woonomgeving te maken kunnen aangekaart worden bij de Zuidkamer. Voor alsnog zijn 
er mensen in de wijk die nog steeds niet bekend  zijn met de Zuidkamer; waar de Zuidkamer 
ligt, voor wie en waarvoor het dient.  Voor sommigen bleek er een drempel te zijn om naar ’T 
Plenkhoes te gaan.

Wij hebben geluiden gehoord van sommige bewoners die de verbinding missen tussen de 
wijkbewoners onderling. Dit zou volgens hen misschien kunnen worden opgelost aan de hand 
van ontmoetingsplekken. Niet alleen op bijvoorbeeld ouderen gericht, maar denk dan ook 
bijvoorbeeld aan de jongeren, plekken waar buurtbewoners bij elkaar kunnen komen. De ver-
binding lijkt op dit moment niet aanwezig tussen de jongeren en ouderen en dit  zou aange-
pakt kunnen worden door in de toekomst ontmoetingsplekken te creëren. Sommige bewoners 
vonden dat er nog iets aan de veiligheid gedaan kan worden. Het veilig voelen verschilt per 
persoon en het kan aan de plek binnen Geleen-Zuid waar je woont. 

Wijkverhaal Geleen-Zuid III 
(klas 2G)

Als tweedejaars studenten van de opleiding Social Work in Sittard hebben wij ons 
verdiept in  Geleen-Zuid. Hieronder presenteren wij een wijkverhaal over dit stadsdeel, 
met een aantal citaten van de mensen uit de wijk over de thema’s: gehechtheid aan de 
wijk, sociale relaties, en toekomst en inzet.

Gehechtheid aan de wijk
Sommige mensen in de wijk zijn er geboren en getogen, die willen niet weg. Anderen vinden 
het er vreselijk, maar zien ook genoeg redenen om er te blijven wonen. De meeste buurt-
bewoners omschrijven het als een fijne en rustige wijk. Toch zijn er wel een aantal verhalen 
waardoor het lijkt dat er een negatief beeld is over Geleen-Zuid. Dit beeld is na het verhuizen 
naar Geleen-Zuid soms positief veranderd, maar soms ook negatief. Een persoon geeft aan: 
“Die verhalen die rondgaan, zijn vooral sensatie”. Mensen voelen wel een verbinding met de 
wijk. De bewoners die wij spraken zijn enthousiast over de voorzieningen of de mensen die er 
wonen.

Zuidhof is een trefpunt voor de mensen. Er wordt gekletst op het S-vormig bankje. Niet ieder-
een vindt dat positief: “Waarom is daar een bank geplaatst, dat trekt alleen maar hangjeugd 
en alcoholisten aan”. Maar over Zuidhof zijn bewoners over het algemeen positief. Vooral over 
de Turkse winkel in Zuidhof: “Ja, als je ziet hoe druk dat het is. Het is allemaal vers en het ziet 
er gewoon super goed uit.”. Ook ’T Plenkhoes is een ontmoetingsplek. Naast de verschillende 



24

activiteiten, is er ook een algemene ruimte 
waar iedereen elkaar kan ontmoeten met een 
drankje. Ook hier kunnen banden ontstaan. 
‘T Plenkhoes werkt veel samen met het Graaf 
Huyn College. Ze organiseren ook workshops 
op locatie. 
Het bos dat in de buurt ligt wordt als erg 
positief ervaren voor een wandeling in de 
natuur. Verder zijn bepaalde straten lid van 

de buurtvereniging die ook zaken organiseert. 
Zoals bijvoorbeeld activiteiten in de buurt, een jubileum. Er wordt ook aandacht geschonken 
aan het overlijden van iemand. Tevens zijn er meerdere basisscholen waar kinderen en ouders 
elkaar leren kennen. Er zijn dus verschillende ontmoetingsplekken voor de mensen in de wijk, 
echter geven de mensen aan dat het lastig is om contact te maken met medebewoners. 

 Sociale relaties in de wijk
In de wijk Geleen-Zuid heeft een deel van de bewoners sterke sociale relaties. Dat kunnen 
vrienden, familie of een vereniging zijn. Zo spraken we een bewoner die bij de carnavalsver-
eniging zit en zich daar ook verbonden mee voelt: “Ik ga regelmatig mee naar de carnavals-
vereniging. Hier kent iedereen elkaar en hierdoor voel ik me meer verbonden met de wijk”. 
Ook wordt vaak gezegd dat de mensen in Geleen-Zuid een goede connectie hebben met hun 
buren: “Het voelt eigenlijk meer als vrienden dan buren”. 
Wat opmerkelijk is in de wijk, is dat er een verdeling is tussen de mensen uit de hoogbouw en 
uit de laagbouw. Zowel bewoners als professionals geven aan dat er weinig tot geen contact 
is tussen de bewoners van deze gedeeltes in de wijk: “De flats blijven bij de flats en de huizen 
bij de huizen”. In de flats komen veel verschillende nationaliteiten samen. Het contact is hier 
meer oppervlakkig dan in de laagbouw. Dit kan komen door een taalbarrière, omdat er veel 
verschillende talen gesproken worden en niet iedereen de Nederlandse taal machtig zou zijn. 
Wanneer het gaat om gedeelde interesses vindt er wél een “kruisbestuiving” plaats, dat ge-
beurt vooral bij ‘T Plenkhoes. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten met dezelfde interesses, 
en dat gebeurt ook door veel bewoners. Bewoners in de wijk kunnen elkaar ook treffen zonder 
een sterke sociale relatie te hebben. Mensen die je bijvoorbeeld “hoi” zegt als je de hond 
uitlaat, of mensen waarmee je een praatje maakt in de supermarkt. Veel bewoners geven aan 
dat ze zulke contacten hebben met bijvoorbeeld de bakker of oud klasgenoten: “Het is leuk om 
iemand tegen te komen die je lang niet gesproken 
hebt”. Dit kan voor veel mensen ook betekenisvol 
zijn omdat ze herkend worden en even een kort, 
luchtig praatje kunnen maken. Het blijkt dus dat 
Geleen-Zuid een gevarieerde wijk is, waarbij de 
meeste bewoners sociale relaties hebben. Som-
migen meer betekenisvol dan andere, maar ze zijn 
zeker aanwezig! 
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Wat ons als groep is opgevallen in de wijk is de Zuidkamer, een plek in de Zuidhof waar ont-
moeting en kruisbestuiving mogelijk wordt gemaakt. Echter heeft geen van onze responden-
ten dit aangegeven als iets positiefs. Zo werd er gezegd: “Die Zuidkamer hebben ze dan wel 
gemaakt, maar ik ben daar wel eens binnengestapt met de vraag wat voor meerwaarde het 
heeft. Omdat ik er het nut niet van inzie”. 
Daarbij zijn sommige niet op de hoogte van de voorzieningen en initiatieven in de wijk, zo 
werden er signalen opgevangen als: “Er is hier toch helemaal niks te doen”. Het lijkt er dus op 
dat Geleen-Zuid een wijk is met aardig wat initiatieven en mogelijkheden om elkaar te ont-
moeten, maar dat niet iedere inwoner er behoefte aan heeft of er van af weet.

Toekomst en inzet
De meeste mensen vinden Geleen-Zuid een prima buurt. Bewoners geven aan dat de wijk niet per 
se mooi is, maar wel rustig en dit wordt als prettig ervaren. Echter hebben de buurtbewoners wel 
een aantal veranderwensen voor de toekomst. Ze vinden namelijk dat er meer verbinding gecre-
eerd mag worden in de verschillende gedeeltes van Geleen-Zuid, bijvoorbeeld tussen de flats en de 
huizen. Verder werd er in een gesprek met de buurtpreventie aangegeven dat er soms overlast is 
van luide muziek, drankgebruik en van afval. De bewoners zouden voor het afvalprobleem graag 
meer prullenbakken willen wat ervoor kan zorgen dat mensen het vuil niet zomaar op straat gooi-
en. De prullenbakken kunnen bijdragen bij het bestrijden van het rattenprobleem denken de be-
woners. De respondent van de buurtpreventie: “Afval is ook een van de dingen waar we op letten. 
Zorgen eigenlijk voor leefbaarheid en veiligheid binnen de wijk, alles wat daar mee te maken heeft”.
Ook vertelden bewoners dat er weinig te doen is in de buurt. Er is geen plek waar ze gezellig 
iets kunnen gaan drinken, daarvoor gaan ze liever naar Sittard of Maastricht. Er zijn zorgen 
onder de bewoners door de renovatieplannen van veel flats: “Die oude hoge flats, als ze die 
willen gaan slopen dan zullen de huidige bewoners toch érgens moeten gaan wonen. Er heeft 
mij nog niemand uitgelegd waar die dan heen gaan, dus dat is heel onduidelijk”. 

In de gesprekken vertellen mensen dat ze zich niet altijd veilig voelen in de wijk. De mensen 
willen graag een veiliger gevoel ervaren wanneer ze door de wijk lopen, bijvoorbeeld bij het 
steegje tussen de flats: “Bij veiligheid kun je denken aan lantaarnpalen”. Hiermee bedoelt de 
respondent van de buurtpreventie dat als een straat weinig verlichting heeft, de mensen een 
onveiliger gevoel hebben. Eén vrouw vertelt: “Ik zou zelf niet als vrouw alleen door het donker 
naar huis lopen”. Volgens andere respondenten is er veel hangjeugd rondom de flats. Terwijl 
verschillende bewoners over een onveilige buurt spreken, wordt wordt door anderen weer 
genuanceerd: “Het zijn geen wildwest praktijken”. Gelee-Zuid lijkt een wijk waar criminaliteit 
voor komt, maar je kunt er veilig over straat.

Een ander belangrijk punt in de wijk is de verkeersveiligheid.  Zo zegt iemand: “De auto’s rijden 
veel te hard vind ik. Vooral bij mij voor de deur zeg maar. Die rijden echt met zestig, zeventig 
door de straat soms. Er zijn ook veel ongelukken voor mijn huist geweest”.
Verschillende bewoners geven aan dat ze graag drempels op de Lienaertsstraat willen zien: 
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“Ze rijden hier als idioten, echt als idioten. Ik denk voor de veiligheid van de buurt dat het wat 
veiliger zou zijn als ze daar wat rustiger zouden rijden. Het ligt namelijk ook in de buurt van 
een school”. 

Ten slotte wordt er gesproken over hoe schoon de wijk ervaren wordt. Sommige  bewoners 
zeggen dat er sprake is van een rattenprobleem op sommige plekken rondom de hoogbouw, 
dit zou met afval te maken hebben. Deze overlast moet ook weer genuanceerd worden, 
Geleen-Zuid is geen vuilnisbelt. Het is een wijk waar verschillende wensen wonen met ieder 
zijn of haar eigen gewoontes, waarden en normen. Over het algemeen waren de bewoners 
positief over hun wijk, maar toch zouden ze wat dingen willen veranderen, zoals we zagen. 

Wijkverhaal Geleen-Zuid
IV  (klas 2K)

In OLP6 zijn wij als klas 2K ondergedompeld in de wijk Geleen-Zuid. Een wijk waar de 
meeste van ons nog niet bekend mee waren. Om een zo goed mogelijk beeld te krij-
gen van de wijk Geleen-Zuid, hebben we bewoners van jong tot oud gesproken, met 
verschillende werkachtergronden maar ook culturele achtergronden en mensen die 
wonen op verschillende plekken in de wijk. We hebben het wijkverhaal ingedeeld in vier 
onderdelen waarin we de belangrijkste aspecten uit onze interviews  bespreken. De 
thema’s die aan bod zullen komen zijn: gehechtheid, sociale contacten, toekomst en 
inzet en als laatste de leefbaarheid.

Gehechtheid aan de wijk
De gehechtheid aan de wijk Geleen-Zuid verschilt per persoon. “Ik zit hier op mijn plaats, ik zou 
nergens ander heen willen” zegt één bewoner.  Eén ander vertelt: “Ik woon hier zevenenvijftig 
jaar, altijd met plezier gewoond. ” “Ik voel mij hier thuis, er is veel diversiteit. Vroeger waren wij 
de enige mensen met een buitenlandse achtergrond die hier woonden, nu zijn er heel veel.” “Ik 
vind het best wel prima om hier te wonen. Soms zijn er wat problemen bij sommige flats in 
de buurt maar dit merk je niet altijd.” Echter is er ook een bewoner die zegt: “Iedereen woont 
er maar niemand kent elkaar, de buren zeggen niet eens hoi tegen elkaar en de mevrouw 
die het wel doet, die wordt er raar voor aangekeken”. Als het over verbinding gaat, zegt een 
professional: “Wij hebben allerlei activiteiten die wij hier als wijkplatform door het jaar heen 
organiseren. We proberen daarbij zoveel mogelijk mensen te charteren om mee te doen aan 
activiteiten”. Als je bewoners vraagt naar belangrijke plekken in de wijk geven zij aan: “vooral 
het Zuidhof, buiten dat is er niet zoveel. Ik ga daar bij de winkels langs en in het Wiekhoes na-
tuurlijk”. “Ze hebben bijvoorbeeld bij ons de Zuidkamer, daar kunnen de mensen zo naar binnen 
lopen en behoefte die ze hebben in de wijk, daar wordt echt gehoor aan gegeven”. Als het gaat 
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om verandering, geeft een bewoner aan: 
“Iedereen moet welkom zijn, maar er 
zou iets meer aandacht besteed moeten 
worden aan fijnere winkels en wat meer 
variatie”. Ook geeft een andere bewoner 
aan: “Ik zou graag meer ontmoetings-
plaatsen zien.” 

Sociale contacten
Voor verschillende respondenten is de so-
ciale cohesie niet meer zoals die voorheen 
was: “Bepaalde partijen zijn bijvoorbeeld 
veel bezig met “achter de voordeur”, nou, 
wij komen daar niet. Wij komen niet 
achter de voordeur, tenzij dat van ons wordt gevraagd natuurlijk. We hebben geen leidende rol 
in bijvoorbeeld het opkrikken van de sociale cohesie.” “Wat ook een grote rol speelt in de afgeno-
men sociale cohesie is de driedeling die Geleen- Zuid kent. Mensen worden bewust, al dan niet 
onbewust, in een bepaalde groep geplaatst. In de hoogbouw wonen bijvoorbeeld veel mensen 
met een buitenlandse achtergrond. Dit voelen mensen ook zelf aan.” “Maar door die flatgebou-
wen, door die mix van culturen, is het wat lastiger om de sociale cohesie die in andere wijken 
misschien wel heel goed functioneert, om dat goed op de rol te krijgen. Maar je hebt ook men-
sen die van die kant komen, die wat moeite hebben met mensen in die flatwoningen woont. 
Dat is de politiek van de mensen. Iedereen praat voor zijn eigen hachje. Dat gebeurt heel veel.” 
“Ze kennen de buren nog niet eens. In bepaalde klassen hebben ze ook geen behoefte aan om 
ook nog met het burencontact te hebben.” Eén respondent vertelde het volgende: “Kerkdiensten 
zijn landelijk afgehouden. Dat laten we los, maar ook daar is niks misgelopen, die eenheid die 
samenhorigheid is allemaal voorbij. Er is ook niks van overgebleven.” Hierin is te zien dat ont-
moetingsplekken, zoals de kerk, weggevallen zijn en dat hetgeen de mensen eerst verbond niet 
meer bestaat: “De verbinding was eerst hoofdzakelijk door de kerk, dat is helemaal weggevallen 
eigenlijk.” Een andere bewoner beaamt dit laatste: “Eerst was er een soort klein kerkje waar alle 
bewoners naartoe gingen. Dat is helemaal weg eigenlijk. “Daarbij gooit corona nog meer roet in 
het eten: “Ik heb al genoeg mensen waar ik wel eens naartoe ga, maar daar kom ik nu ook niet 
vanwege corona.”“Verschillende respondenten geven wel aan dat er meerdere initiatieven zijn 
opgericht om de verbinding in de wijk te vergroten: “Een voorbeeld van een activiteit is bijvoor-
beeld de dag van de wijk die hier is geweest.”

Toekomst en inzet
Geleen-Zuid begon als plek waar mijnwerkers die in de staatsmijnen werkten hun huisvesting 
vonden. Een professional beaamt dat zo de wijk is gaan uitgroeien tot de verschillende niveaus 
die er zich nu bevinden, zoals de flats, laagbouw en eengezinswoningen. “Er is gewoon een 
hele mix aan woningen ontstaan”. Voor Geleen-Zuid betekende dit het begin van een dynami-
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sche wijk, die nooit stil lijkt te staan. Een professional zegt over de verandering van de huidige 
hoogbouw: “waarbij ze elke keer deels een stuk van een flat gaan afbreken en een nieuw leef-
klimaat gaan creëren voor de mensen”. Deze veranderingen geven blijk van een wijk die con-
tinu op zoek is naar vernieuwing. Maar,  zo zegt een professional: “De kern van Geleen-Zuid, 
wegen, wonen, groen plus faciliteiten voor kinderen, sport – dat blijft ook in de toekomst.”
Nog belangrijker dan de leefomgeving zijn de bewoners die in Geleen-Zuid wonen. Er wordt 
gekeken naar welke rol zij hier in de toekomst kunnen en willen spelen. Een professional 
denkt dat dit van belang is: “Ken je wijk, hè?”. De bewoners spelen een belangrijke rol voor de 
toekomst. Zij ervaren de problemen, en goede dingen zelf, dus kunnen zij er ook het beste over 
mee praten.” Een bewoner zegt het volgende: “Ik denk dat iedereen zou willen bijdragen aan 
de toekomst, maar dat ze zich er niet de moeite voor willen doen, omdat ze denken dat er toch 
niks zal veranderen aan de wijk”. Een andere bewoner geeft aan: “Ze hebben iets nodig wat 
bindt”. Geleen-Zuid is rijk aan verschillende doelgroepen. Hier valt ook nog iets in te behalen, 
vertelt een bewoner: “Meer ontmoeting tussen de jongeren en ouderen in de wijk. Er zijn veel 
ouderen in de wijk”.  De vraag is dan natuurlijk hoe ze dit willen bereiken.
Een van de plannen die de gemeente in samenwerking met basisschool de Reuzepas heeft om 
de mensen weer te verbinden is een stadskwekerij waar mensen samen kunnen komen om 
groente, fruit etc. te verbouwen. Dit wordt ook met het oog op vergroening gedaan, Basis-
school de Reuzepas krijgt daarbij veel vragen van diverse instanties zoals van een woning-
bouwvereniging en de gemeente om mee te denken in plannen voor het vergroenen van de 
wijk: “Als ik naar de plannen kijk van Geleen- Zuid willen ze bijvoorbeeld een stadskwekerij 
waarin de wijk moet gaan participeren samen met de school”. Zo zou je jong en oud daadwer-
kelijk kunnen verbinden. 

Leefomgeving
“Zorgen dat de leefbaarheid ook leefbaar blijft.” Dat benadrukt de wijk BOA. “Dat je mensen 
benadert en verbinding zoekt met jouw omgeving. Zodat ze het principe herkennen en voor-
tijdig met problemen bij je komen.” De Zuidkamer en het Zuidhof dragen bij aan die leefbaar-
heid en er is een plek waarbij je terecht kunt voor al je vragen of problemen. “Het Zuidhof 
heeft een functie, een belangrijke functie en het ligt heel centraal tussen de flatgebouwen in. 
In die optiek draagt dat wel bij aan de veerkracht in de wijk.” Of het genoeg is daar twijfelen 
bewoners en professionals aan. “De Zuidkamer is van tijdelijke aard. Zeker omdat de Zuidkamer 
nu niet voldoet aan wat wij van tevoren ingeschat hebben. Je zult mee moeten groeien met de 
wensen van de mensen.” 
In Geleen- Zuid hebben verschillende bewoners last van hangjongeren, de afstand tussen jong 
en oud is groot. Jongeren hebben geen eigen plek om elkaar te ontmoeten, dus dan gaan ze op 
straat hangen. Dit roept vooral in de avond een gevoel van onveiligheid op bij sommige oudere 
bewoners, dat in combinatie met het feit dat er veel meer verkeer bij is gekomen en dat er veel 
te hard gereden wordt door de wijk maakt dat de leefbaarheid in de wijk is afgenomen volgens 
sommigen. 
Voor sommige respondenten is de leefomgeving niet altijd veilig: “Vroeger waren er veel kin-
deren en veel minder verkeer, de kinderen speelden op straat. Dat is nu veel moeilijker, klein-
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tjes durf je niet op straat te laten spelen. En die moeten dus allemaal binnen blijven, daardoor 
worden de contacten veel minder als voorheen. Er is een tijd geweest, toen liep ik ‘s avonds 
altijd met de hond en dan zat daar bijvoorbeeld achter de flats een hele groep jongeren bij 
elkaar. Ja, veel andere nationaliteiten. Ik was blij dat ik mijn hond bij me had, want daar waren 
ze bang voor, zonder hond zou ik er niet langs durven.”

Vertrouwen
Maja Ročak

Vertrouwen is een alom geprezen begrip: het vormt het smeermiddel van interacties in 
de maatschappij, een van de meest belangrijke bindende krachten in de samenleving. 
Waar vertrouwen heerst komen mensen samen en is het prettig samenleven.

Maar wat is vertrouwen? Er bestaat weleens verwarring over de betekenis van vertrou-
wen en de plaats die het inneemt in het sociale leven. Er zijn verschillende definities van 
vertrouwen in de literatuur. Zo wordt vertrouwen bijvoorbeeld gedefinieerd als de risico’s 
die iemand bereid is te nemen voor iets dat hij of zij van waarde vindt. Door risico’s te 
nemen ten aanzien van iets dat je belangrijk vindt, maak je je ook kwetsbaar voor het 
handelen van de ander. Wat je waardeert kan variëren van concrete dingen zoals geld, 
tijd, materiële zaken of een bepaald doel. Maar het kan ook betrekking hebben op minder 
tastbare dingen zoals een overtuiging die je hebt, manier van doen of je reputatie (Felt-
man, 2021). 

Sommige mensen zijn geneigd om anderen gemakkelijk te vertrouwen. Anderen zijn 
van mening dat mensen het vertrouwen dat zij hen schenken moeten verdienen door 
betrouwbaarheid te tonen. Dit heeft te maken met de inschatting over de waarschijn-
lijkheid dat de ander hen in de toekomst zal steunen of schaden. In die zin is kiezen 
voor vertrouwen of wantrouwen een risicobeoordeling. Vertrouwen is dus in feite een 
sleutelwoord voor een fenomeen dat individuen in staat stelt  om risico’s te nemen in de 
omgang met anderen om zo (collectieve) problemen oplossen. Als zodanig is vertrouwen 
het smeermiddel voor de samenleving.

Vertrouwen verwijst naar de mate waarin je het gevoel hebt dat je afhankelijk kunt 
zijn van andere mensen, variërend van familie, vreemden tot organisaties en instituties. 
Vertrouwen in organisaties en instituties betekent dat je lokale organisaties die verant-
woordelijk zijn voor het besturen van het gebied kunt vertrouwen. Waar er vertrouwen is, 
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bestaat de mogelijkheid om (samen) meer te bereiken. Maar hoe bouw je aan vertrouwen? 
Vertrouwen kun je niet zo makkelijk doen groeien: het vraagt tijd, respect, inlevingsvermo-
gen en rechtvaardige instituties. Het gaat bij het geven en ontvangen van vertrouwen om 
een wederzijds besef van verbondenheid en afhankelijkheid. Concreet betekent dit bijvoor-
beeld voor gemeenten dat er ruimte moet zijn voor de stem van de burger; niet alleen om 
deze te horen, maar ook om burgers te betrekken bij besluitvorming omtrent wijk en stad 
(Ročak, 2020; Ubels, 2020). Hier ligt ook een rol weggelegd voor sociaal werkers op alle 
niveaus: micro, meso en macro.  Ze zijn onmisbaar als bruggenbouwers tussen de burgers 
en de organisaties en instituties om vaak gescheiden werelden van betrokken bewoners en 
gemeenten bij elkaar te brengen (Maynard-Moody & Muschen, 2000).

Vertrouwen is nauw verbonden met gehechtheid aan de wijk. Gehechtheid aan de wijk 
impliceert dat mensen vertrouwen hebben in de fysieke en sociale omgeving. In een 
omgeving waar er vertrouwen is, is de kans groter dat we onszelf zien als onderdeel van 
de gemeenschap. Bovendien, als mensen waarde hechten aan hun (vertrouwde) fysieke 
omgeving, kan dit de kwaliteit van leven positief beïnvloeden.  

Wijkverhalen 
Sittard-Centrum
Wijkverhaal Sittard-Centrum I
(klas 2A)

Wij, de studenten van klas 2A, hebben meerdere gesprekken gevoerd met bewoners, 
professionals en ondernemers van Sittard-Centrum. Met toestemming hebben wij 
de verhalen, meningen en belevingen van bewoners, ondernemers en professionals 
van Sittard-Centrum gebundeld tot een wijkverhaal. In dit wijkverhaal leest u over 
sociale relaties die bewoners in hun wijk hebben. Ook vertellen de bewoners, profes-
sionals en ondernemers wat Sittard-Centrum en diens plekken, zoals bijvoorbeeld de 
Markt, voor hen betekenen. Verder leest u hoe bewoners, professionals en onder-
nemers de toekomst van Sittard-Centrum zien en wat volgens hen nodig is om deze 
toekomstvisie te volbrengen.  

Gehechtheid aan de wijk 
Tijdens de gesprekken zijn een aantal belangrijke dingen naar voren gekomen met betrek-
king tot de gehechtheid van bewoners aan de wijk.
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Wat vaak terugkomt is dat men het fijn vindt 
dat alles lekker dichtbij ligt. “Je betaalt meer 
om in het centrum te wonen, maar alles is wel 
dichtbij.” De mensen van Sittard-centrum voe-
len zich verbonden met elkaar, juist omdat alles 
dichtbij ligt. De plaats van ontmoeting is dichtbij 
en mensen voelen zich geneigd om contact op 
te zoeken. Zo zegt één bewoner: “De mensen 
zoeken elkaar op tijdens markten of feestjes en 
hebben veel plezier met elkaar.” In de woorden 
van een andere bewoner: “De markt is brui-
send.”

De mensen van Sittard-Centrum pakken graag een terrasje. Er heerst een zekere mate van 
gezelligheid omdat je altijd wel een bekende tegen komt. De sfeer van de stad zelf is lekker 
dorps en voelt heel nostalgisch. Mensen zijn daarom geneigd om naar Sittard te komen voor 
de sfeer en gezelligheid. De mensen ervaren het centrum als een “stad met kansen”. Er zijn veel 
leegstaande panden. Er zijn al uitgaansgelegenheden maar deze kunnen nog verbreed worden. 
Het idee van de mensen is om dit op te pakken in de leegstaande panden in het centrum. Al 
met al zijn de burgers en de professionals erg blij met Sittard-centrum. “Het is gewoon een 
prachtstad. Sittard is the place to be.” 

Sociale contacten 
Tijdens onze gesprekken hebben we ook met de betrokkenen gesproken over sociale relaties. 
De volgende punten kwamen naar voren. De coronacrisis heeft invloed gehad op de sociale 
dynamiek die heerst binnen de wijk Sittard-Centrum. Mede door de lockdowns zijn mensen 
minder met elkaar in contact gekomen. Waar men elkaar eerst regelmatig trof bij cafés en 
restaurants op de Markt, beperken de contacten zich nu tot het zien van de eigen sociale kring. 
Desondanks is er wel nog geregeld contact tussen wijkbewoners. Zo treft men elkaar tijdens 
de weekmarkt, op straat en als er geen coronamaatregelen gelden, treft men elkaar in de 
horeca. 

Tijdens de rondleiding, gegeven door een medewerker van de gemeente, kwamen wij bij 
trefcentrum Oos Zittesj Hoes. Dit is een centrum die activiteiten organiseert voor senioren die 
woonachtig zijn in Sittard-Centrum. Denk hierbij aan kienen, dansavonden en samen eten. 
Helaas moet het trefcentrum verhuizen naar een andere locatie. Andere buurtbewoners geven 
aan dat ze niet weten of er een buurtcentrum is waar zij terecht kunnen.

Een professional zegt dat er een manier gevonden moet worden om een vertrouwensband 
met jongeren op te bouwen zodat de jeugd beter kan aangeven waar hun behoefte in het cen-
trum ligt. Volgens deze professional is de samenwerking tussen gemeente en buurt nog niet 
goed genoeg. Een soortgelijk signaal ontvingen wij ook van een burger. Hij gaf aan dat hij de 
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binding met politici mist. Voor zijn gevoel 
zijn de politici alleen duidelijk zichtbaar en 
in contact met burgers in verkiezingstijd. 
 
Een professional vertelde ons dat er een 
dagbesteding is voor mensen die last erva-
ren bij een drang-en dwang stoornis. Een 
bewoner geeft aan dat hij deze dagbeste-
ding als prettig ervaart omdat hij op die 
manier in contact kan komen met lotgenoten. Een andere bewoner zegt dat het fijn zou zijn 
als er een ontmoetingsplek in Sittard-Centrum zou zijn, waar alle doelgroepen elkaar kunnen 
treffen.” De zelfde bewoner vertelt dat er op straat sprake is van gemoedelijk contact. Denk 
hierbij aan elkaar vriendelijk groeten of glimlachen naar elkaar. Verder geeft deze bewoner aan 
dat er ondernemers in de stad zijn die haar ondertussen wel goed kennen. Met een onderne-
mer heeft zij zo’n goede band, dat zij deze als vriendschap zou omschrijven: “Ik heb wel het 
gevoel dat dat een soort vriendschap is want we weten echt veel van elkaar. Soms krijg ik wat 
korting van haar, dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen haha.” 

Toekomst en inzet 
In dit stuk over de toekomst en inzet beschrijven wij de visie van verschillende burgers en 
professionals over Sittard-centrum.  
                                                               
Uit de interviews kwam naar voren dat veel mensen in de toekomst graag meer voor kinderen 
in de stad willen zien. Dit was soms uit belang voor de eigen kinderen van bewoners die wij 
spraken, maar ook voor andere kinderen in de buurt of voor toekomstige kinderen. Zo sprak 
een van de jongere burgers die wij gesproken hebben zich als volgt uit: “Als er meer voorzie-
ningen zouden zijn voor kinderen in de binnenstad zou het bruisende effect in wijk toenemen. 
Ik zou mijn kinderen hier later graag op laten groeien als ik dit meer terug zou zien.’’

Om bij jeugd en jongeren te blijven, we hebben ook van jongeren gehoord,  dat ze denken dat 
de stad voor onze jongeren aantrekkelijker gemaakt kan worden. Denk hierbij aan meer het 
jongeren-leven terug laten komen in de stad. Een jongerenwerker vertelde dat het voorna-
melijk komt door de coronapandemie, dat er weinig jongeren in de stad zijn. Jongeren kunnen 
verder ook bijna nergens terecht. In de andere wijken hebben ze zogeheten “wijk-inloop-
uren”. De jongerenwerker vertelde ons: “Echter is dit in Sittard nog niet mogelijk omdat we 
geen inloop hebben en geen fatsoenlijk gebouw hebben waar we dit kunnen doen.” Een ander 
aspect van dit verhaal is dat inwoners van Sittard-Centrum soms last hebben van jongeren in 
de wijk, specifiek van zogenaamde hangjongeren. De jongerenwerker vertelde dat het aantal 
misdrijven onder de jongeren gelukkig afneemt, maar de ernst ervan wel toe lijkt te nemen. 
“Als er iets gebeurt is het dus vaak wel heftig.”
Wat ook naar voren kwam in de gesprekken is dat veelal de vrouwelijke burgers zich niet meer 
veilig voelen wanneer ze vooral ‘s avonds en soms zelfs overdag door de wijk heen lopen. Dit 
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onveilige gevoel speelt vooral rondom het station.
 Ook viel op dat een groot deel van de burgers de leegstand in het centrum zeer jammer vindt. 
Zo zegt een burger van Sittard-Centrum: “Dan denk ik persoonlijk, zorg dat het oude stads-
centrum eerst vol komt te staan, want als er nu iets komt in de stad, dan gaat dat na een paar 
jaar weg.” Volgens deze burger is het een idee om tijdelijke pop-up stores aan te bieden voor 
beginnende ondernemers, om het uit te proberen. Het begint tenslotte toch met het huren 
en als dat toegankelijker wordt kunnen leuke nieuwe zaken die stap ook maken. Een van onze 
docenten die wij spraken, zegt:  “Ik woon in Sittard, en ik kan me herkennen in dit verhaal.” 

 

Tot slot
De mensen van Sittard-centrum voelen zich verbonden met elkaar, juist omdat alles dichtbij 
ligt. De plaats van ontmoeting is dichtbij en mensen voelen zich geneigd om contact op te 
zoeken. Er heerst een mate van gezelligheid omdat je altijd wel een bekende tegen komt. De 
mensen hebben een gevoel gecreëerd bij het centrum, waardoor place attachment is ontstaan 
(Ter Horst, 2017).     

Mensen voelen dat er door de coronacrisis minder sociale contacten zijn in de wijk. Door 
de corona crisis is er een groter walkman-ego ontstaan (Ter Horst, 2017). Dit staat voor een 
geïndividualiseerde samenleving waarin buurtcontacten afnemen. Hierdoor zien we dus dat 
de sociale cohesie afneemt. Sociale cohesie gaat over hoe mensen verbonden zijn met elkaar 
(De Jager et al., 2014). De burgers en professionals geven aan dat ze dit misten tijdens de 
pandemie.   
Desondanks proberen ze in contact te blijven, zo treffen ze elkaar de op de weekmarkt, of in 
koffiecafés als dit mogelijk is. Ook ondernemers geven aan dat ze een sterk vast klantenbe-
stand hebben. En dat deze ondanks alles de winkel blijft steunen.  
De behoefte die de bewoners hebben om in contact te blijven, komt voort uit de behoefte aan 
hechting en verbondenheid. 

Uit de interviews komt naar voren dat er een spanning bestaat tussen de systeemwereld en de 
leefwereld. De systeemwereld is de gemeente en de overheid en de leefwereld zijn de burgers 
en ondernemers. Uit de interviews die wij voerden komen vier belangrijke punten naar voren 
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(Movisie, z.d.): 

•  Burgers zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden in de wijk (denk aan wijksteun-
punten, buurtcentra etc.)  

•  Communicatie tussen gemeente en burgers is niet goed genoeg (burgers geven behoeften 
niet aan bij de gemeente omdat ze denken dat er toch niks mee wordt gedaan). 

•  Burgers voelen zich niet verbonden met de politici omdat ze deze toch nooit zien (alleen 
rond de tijd van de verkiezingen).   

•  Sommige burgers geven aan nog niet tevreden te zijn over de fusie tussen Sittard en Ge-
leen. Terwijl de gemeente dit wel al als een succes ziet.  

Iets wat veel terugkomt is dat er meer voor jongeren moet komen in de wijk. 
Een punt van kritiek is bijvoorbeeld dat er in Sittard geen wijkpunt voor jongeren is, omdat hier 
op dit moment geen gebouw voor is. Hier is volgens de inwoners die wij spraken wel behoef-
te aan. Hier zien we de spanning tussen de systeemwereld en leefwereld terug. Gezien de 
signaalfunctie van het sociaal werk, vinden wij het belangrijk  dit mee te nemen in de analyse 
(Ter Horst, 2017).  Nog iets wat het belang hiervan vergroot is de criminaliteit die onder de 
jeugd weliswaar afneemt, maar de ernst van deze misdrijven die toeneemt. Hier komt bij dat 
vrouwelijke burgers die wij spraken zich onveilig voelen wanneer zij alleen over straat lopen. Zij 
vertellen vooral te worden lastig gevallen rondom het station. Dit horen wij van buurtbewo-
ners maar ook veel vrouwelijke studenten van onze opleiding geven dit aan. 

Van meerdere burgers horen wij dat ze de leegstand in de wijk jammer vinden. Veel burgers 
hebben hier hun eigen ideeën over en denken al in oplossingen voor dit probleem. Ook bij de 
gemeente is dit probleem al bekend. 

Vanuit onze creatieve sessie en tentoonstelling kregen we te horen van de bewoners dat we 
een herkenbaar verhaal hebben geschreven. 
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Wijkverhaal Sittard-Centrum II  
(klas 2J)
Wij, studenten van klas 2J van opleiding Social Work op Hogeschool Zuyd, hebben in de afgelo-
pen periode een wijkverhaal geschreven over de wijk Sittard-Centrum.
De bewoners waarmee we hebben gesproken van de wijk Sittard-Centrum zijn allemaal trots 
dat ze woonachtig zijn in een historische binnenstad met monumentale bouwwerken. Er zijn 
veel voorzieningen in de buurt. Alles is dichtbij: de markt, gezellige terrasjes, winkels, bakkers 
en apotheken. Natuurlijk heeft wonen in het centrum zijn voor- en nadelen. Zo zijn er grote 
zorgen over de vele leegstand. 

Gehechtheid aan de wijk
Alle doelgroepen zijn het eens over de voorzieningen die handig bij elkaar liggen. Wat is het 
voordelig om in Sittard Centrum te wonen! In de woorden van één inwoner:
“Toen ik hier kwam wonen, gingen mijn kinderen hier naar school. Wij kunnen naar het cen-
trum gaan om boodschappen te doen en het terrasje te pikken. En wij kunnen naar het veld 
waar wij de honden uitlaten. Dus zitten wij heel kortbij de stad, onze vrienden en de natuur. 
Wij zijn hier erg blij. “

De historie is terug te vinden 
in de gebouwen verspreid 
door het centrum, dit is ken-
merkend voor Sittard Cen-
trum. “Ook dit steegje hier 
met het kerkplein, dat vind 
ik gewoon mooi” aldus een 
van de jongere bewoners. Er 
is nieuwbouw gekomen die 
volgens sommigen niet past 

bij de historische elementen. “Behoud het historische element en doe iets aan leegstaande 
gebouwen! De V&D, dat is iets verschrikkelijks. Dat paste helemaal niet bij de markt met zijn 
mooie gebouwen” vertelt een oud echtpaar.  

Daarnaast is netheid een belangrijk aandachtspunt voor Sittard-Centrum.“Ik stoor mij wel aan de 
rommel in de stad, het is echt heel smerig de laatste tijd. Als ik iets belangrijk vind is het dat de stad 
schoon is. Hier zou de gemeente Sittard-Geleen wat meer aandacht aan kunnen besteden.”
Volgens een professional zijn er veel mogelijkheden tot activiteiten, vooral voor ouderen. Voor 
de andere doelgroepen is er weinig aldus de professional. De ouderen zeggen over de markt 
en de voorzieningen: “die zijn geweldig.” De jongeren kijken hier anders tegenaan. “Het is een 
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gezellige stad, maar je merkt dat het heel erg een fantastische stad is voor ouderen, maar voor 
jongeren kan het meer. “Door de goede verbinding met het OV bezoek je liever een andere 
stad” aldus een jongere.
Wat betreft de veiligheid in Sittard-Centrum waren de meningen verdeeld. Sommige mensen 
voelen zich veilig in het centrum: 
“Het centrum vind ik juist heel veilig, in het centrum zijn veel mensen. Doordat er zoveel 
mensen zijn heb ik altijd een veilig gevoel.” Hier gaat het dan voornamelijk over de markt en de 
winkelstraten daar omheen. Wanneer we meer richting het station gaan wordt Sittard-Cen-
trum door sommige inwoners – met name jongere vrouwen - die wij spraken als onveilig 
ervaren: “’s Avonds en vooral als meisje zijnde voel je je toch wat sneller onveilig.” 

Sociale verbinding in de wijk 
Bewoners van de wijk Sittard centrum spreken over anonimiteit in hun wijk. Vaak ken je je 
eigen buren en daar houdt het dan ook een beetje op. Er komen natuurlijk veel verschillende 
mensen naar het centrum. “Ons kent ons” is nauwelijks meer van toepassing. En: “De stad is 
veel anoniemer en in een dorp is er meer cohesie. ”Bewoners van de wijk spreken over verste-
delijking. In een grote stad is iedereen meer op zichzelf gericht. Mensen die niet woonachtig 
zijn in het centrum komen ook naar het centrum om historie of cultuur te aanschouwen. De 
bewoners van de wijk Sittard-centrum zeggen weinig, maar wel duurzame contacten te heb-
ben. Er wordt gezegd: “Soms kun je beter een goede buurman hebben dan een ver familielid.” 
Ze geven aan dat ze ook vrienden en familie buiten het centrum wonen en dit vinden zij oké 
zo. Er wordt weinig tot geen behoefte aan meer contact uitgesproken. Het centrum wordt 
gezien als een levendige woonplaats voor de bewoners, het is er nooit stil.

De bewoners voelen zich ondanks de anonimiteit van een centrum welkom in de wijk. On-
danks de anonimiteit zien bewoners van de wijk genoeg initiatieven ontstaan. Vrijwilligers 
rijden iedere week oudere mensen rond in een rolstoel door het centrum, over de stadswal. 
Deze mensen zijn geboren en getogen in de stad Sittard. Op die momenten komen ze weer 
even terug in de tijd van vroeger. ’Dat vind ik het super chique dat er vrijwilligers zijn die zich 
de tijd en moeite nemen om hen eventjes door de stad te leiden’’.

Jongeren in de wijk Sittard centrum hebben weinig sociale contacten. Het afgelopen jaar zijn 
er weinig mogelijkheden geweest om contacten te maken vanwege Corona. Ook wonen veel 
medestudenten/vrienden van hen in andere steden rondom Sittard. Ze hebben het gevoel dat 
er weinig tot geen voorzieningen zijn voor hen in het centrum.

Toekomst, inzet en overige zaken
Zoals al verteld is veiligheid erg belangrijk voor de bewoners van de wijk. De ervaringen van 
veiligheid in het centrum zijn echter verschillend, waar de ene groep bewoners zeker veiligheid 
ervaart, voelt de andere groep zich onveilig in de wijk. De mening over het ingrijpen van politie 
op dit soort momenten verschilt ook. Er zijn een aantal wijkbewoners die ervaren dat de politie 
te weinig in actie komt met betrekking tot drugshandel die plaatsvindt in de omgeving van het 
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station, maar de andere groep wijkbewoners ervaart het tegenovergestelde. Ondanks de ver-
schillen blijft het streven naar meer veiligheid een grote overeenkomst tussen alle wijkbewoners.

De jongeren gaven unaniem 
aan als wens te hebben 
dat er meer voorzieningen 
voor hen in de wijk Sit-
tard-Centrum komen. Uit 
de interviews is gebleken 
dat opbouwwerkers zich 
afvroegen of hier überhaupt 
wel behoefte naar is. Uit de 
gesprekken die wij met jon-
geren voerden komt dus naar 

voren dat dit wél het geval is. De mening over hoe deze initiatieven tot stand kunnen komen, 
verschilt echter wel. Een ondernemer zegt hierover: “Ik vind het altijd heel makkelijk om te 
zeggen ‘dit is niet goed’, ik vind dat je ook met een oplossing kan komen.” Moeten dit soort za-
ken dus door de gemeente en ondernemers geïnitieerd worden of vinden veranderingen plaats 
vanuit de burger in samenhang met zijn of haar medemens?

De  wijkbewoners die wij spraken zouden het fijn vinden als er meer aandacht geschonken zou 
worden door de gemeente aan het behoud van de oude stijl en het cultuurgoed dat het centrum 
te bieden heeft. Een ander beeld dat sterk naar voren komt, is dat de wijkbewoners behoefte 
hebben aan meer groen en groenbehoud in het centrum. Verschillende bewoners benoemen 
zelfs ideeën en voorstellen om dit ideaal werkelijkheid te maken.

Sittard-Centrum heeft volgens alle gesproken wijkbewoners veel te bieden, maar er wordt 
wel gezegd: “Als je kansen krijgt, moet je ze ook pakken.” Meerdere bewoners gaven aan dat, 
als Sittard wil bloeien als stad, men ook moet durven dénken als een stad in plaats van als een 
dorp.  Durven denken als een stad zou zich, volgens meerdere bewoners bijvoorbeeld uiten in 
het toestaan van meer initiatieven en evenementen in het centrum gericht op de jeugd. Meer-
dere wijkbewoners (gaven) aan belang te hebben bij een schonere stad, omdat dit bijdraagt 
aan het gevoel van veiligheid en de aantrekkingskracht. 
 
Tot slot
Hoewel de ervaringen verschillen is het grootste deel van bewoners het erover eens dat het 
gevoel van veiligheid belangrijk is voor de veerkracht in de wijk. De meningen over de huidige 
aanpak om een veilig gevoel te creëren verschillen ook, de een zegt dat de politie genoeg doet 
terwijl de ander zou graag meer actie zien. 

Opvallend is dat in de toekomstvisie van 2030 wordt aangegeven dat het aantrekken van jon-
geren de ambitie is. Er wordt echter aangegeven dat er erg veel voorzieningen in de vorm van 

Muurschildering Stationsstraat
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ontmoetingsplekken voor ouderen zijn en er 
weinig is voor jongeren. Jongeren vertellen dat 
ze hier graag verandering in zouden zien, over 
de manier waarop zijn de meningen verdeeld, 
sommigen noemen hierin de gemeente of on-
dernemingen terwijl anderen vinden dat dit op 
initiatief van de burgers moet gebeuren.

Wat opvalt is dat wijkbewoners veel hoop 
lijken te hebben voor de toekomst van het 
centrum en van de stad in het algemeen. De 
bewoners spreken vertrouwen uit in de moge-
lijkheden en de veerkracht van het centrum. 

Hoewel er door de wijkbewoners verschillend 
wordt gekeken naar veerkracht in het centrum 
en wat dit betekent, is men het wel eens dat 
het centrum de mogelijkheden en benodigd-
heden heeft om het beeld van ‘de ideale wijk’ 
werkelijkheid te maken. 

De wijkbewoners tonen niet alleen interesse 
in het hebben van (meer) inspraak in beleid, 
men geeft zelfs aan dat inspraak van specifieke 
doelgroepen een stap in de juiste richting is. 
Veel wijkbewoners hebben ideeën en voorstel-
len om hun ideaalbeeld waar te maken en het 
is makkelijk te zien dat, als zij zich niet al direct 
of indirect inzetten hiervoor, zij hier op z’n 
minst interesse in tonen. 

Foto’s:
1. Oude kaart Sittard-Geleen bij Klooster

2. Kerk aan de markt
3. Station in de avonduren

4. Expo-huis (Oud V&D gebouw)
5. Hotel de Limbourg

6. Achterzijde station

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Veerkracht
Anja Rudnick

Veerkracht is een begrip waar in het sociaal domein steeds vaker naar wordt verwezen. 
De betekenis lijkt gevoelsmatig misschien voor de hand te liggen. Maar wat betekent 
het nu precies, en bedoelen we er allemaal hetzelfde mee? 

De oorsprong van het begrip veerkracht ligt in de natuurwetenschappen, letterlijk 
refereert het aan het terugveren van een materiaal nadat het onder druk heeft gestaan. 
Gedurende de afgelopen decennia is het begrip ook toenemend in zwang geraakt binnen 
de sociale wetenschappen. Het heeft betrekking op het vermogen van een bepaalde 
eenheid (individu, samenleving, ecosysteem) om crises of stress te weerstaan of ervan te 
herstellen (Kullig et al, 2013). 

Er bestaat echter geen eenduidige definitie van veerkracht. In psychologisch onderzoek 
wordt gekeken naar het vermogen van mensen om ‘terug te veren’ na tegenslagen en 
waarom dat sommigen beter lukt dan anderen. De nadruk in dit type onderzoek ligt bij 
persoonlijkheidskenmerken en psycho-sociale ontwikkeling (Kaulingfreks et al, 2021).  
Wetenschappers in andere disciplines laten echter zien dat niet alleen persoonlijke 
kenmerken, maar juist ook omgevingsfactoren een rol spelen bij de mate van veerkracht 
die mensen hebben. Mensen leven immers niet in isolatie. Veerkracht is dan ook een 
relationeel begrip; het is geen individuele kwaliteit maar komt voort uit de interactie 
tussen mensen en hun omgeving. Veerkracht kan vanuit deze zienswijze geduid worden 
als het vermogen van mensen om psychologische, sociale, culturele en fysieke hulpbron-
nen aan te spreken wanneer ze ernstige tegenslag ervaren om op die manier hun eigen 
welzijn veilig te stellen (Ungar 2012 in Kaulingfreks et al, 2021).  Veerkracht hangt dus on-
der andere samen met het vermogen dat mensen hebben om, individueel en collectief, 
te kunnen onderhandelen over hulpbronnen om deze op een voor hen betekenisvolle 
manier in te zetten.  

In deze publicatie staan wijken, en de wijze waarop bewoners hun wijk ervaren, centraal. 
Het begrip collectieve veerkracht sluit hierbij aan. Collectieve veerkracht gaat over de 
mate waarin een gemeenschap in staat is op veranderingen te reageren of op verande-
ringen te anticiperen (Doff, 2017 p.4). In de Nederlandse discussie wordt in dit verband 
vaak verwezen naar de veerkracht van wijken. Wijken vormen echter niet per definitie 
een sociale entiteit of afgebakende gemeenschap (zie de tekstbox over gemeenschap-
pen op pagina 15). 
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Het lerend vermogen van mensen en individuen en  hun vermogen tot zelforganisatie, 
worden vaak genoemd als belangrijke aspecten van collectieve veerkracht. Zelforga-
nisatie verwijst hierbij naar het vermogen om actie te ondernemen en verandering 
te bewerkstelligen (Doff, 2017). Critici geven aan dat deze invulling te sterk leunt op 
neoliberale waarden als zelfredzaamheid en dat mensen daarmee te veel verantwoor-
delijk worden gemaakt voor problemen - en het oplossen hiervan - die buiten hun 
invloedssfeer liggen. Een beroep op veerkracht mag, zo pleiten zij, geen excuus zijn om 
de materiële of sociaaleconomische condities die leiden tot groeiende maatschappe-
lijke kwetsbaarheid in stand te houden (MacKinnon & Derickson, 2012, Kaulingfreks et 
al, 2021). Bovendien, ‘veerkrachtig’ zijn kan ook zwaar of moeilijk zijn of een uitdaging 
vormen. Het begrip veerkracht heeft een positieve connotatie, die wellicht niet altijd 
strookt met de eigen ervaring van mensen. Doorgaans wordt wat veerkracht inhoudt 
extern geformuleerd vanuit overheidswegen of door experts. Ook daarom is het van 
belang om – onder andere via wijkverhalen – van mensen zelf te horen hoe zij met 
tegenslagen en uitdagingen in het leven omgaan, en hoe zij veerkracht in hun wijk 
ervaren. 

In empirische studies die naar collectieve veerkracht zijn uitgevoerd is met name aan-
dacht voor sociale hulpbronnen: de betekenis van lokale verbanden en netwerken (so-
ciaal kapitaal) voor het veerkrachtig handelen van bewoners (Doff, 2017). Banden met 
buren zouden bij het vergroten van veerkracht een belangrijke rol spelen. Dit geldt ook 
voor ‘verbindend kapitaal’ (linking capital) - de mate waarin gemeenschappen relaties 
kunnen opbouwen met instituties en poortwachters: individuen die invloed hebben op 
de toegang tot hulpbronnen (Magis, 2010 In Doff, 2017). In een studie van Platts-Fow-
ler en Robinson (2016)  wijzen bewoners op de relaties
met mensen met macht en invloed, bijvoorbeeld met raadsleden en de politie. De 
lokale overheid bleek van grote betekenis te zijn bij het vergroten van het lokale aan-
passingsvermogen en veerkracht. In dezelfde studie noemden bewoners in verband 
met veerkracht ook het specifieke ‘karakter’ van de gemeenschap, waarbij vaak ver-
wezen wordt naar een gedeeld gevoel van thuishoren en identiteit, gestimuleerd door 
contact en interactie tussen bewoners (Doff, 2017).

Kortom, het begrip veerkracht is multi-interpretabel. De wetenschappelijke literatuur 
is kritisch op het begrip omdat het theoretisch nog onvoldoende ontwikkeld is. Welke 
factoren veerkracht beïnvloeden, de precieze processen en indicatoren, zijn nog niet 
duidelijk. Bovendien is het de vraag of het begrip wel adequaat is om de ervaringen 
van burgers met tegenslag of uitdagingen te beschrijven. 
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Wijkverhalen 
Sittard West
Wijkverhaal Sittard-West I 
 (klas 2D)

Sittard-West is een stadsdeel gelegen aan de westkant van Sittard, bestaande uit Limbrich-
terveld en Hoogveld. Deze twee wijken worden gescheiden door de spoorwegovergang en 
de hoge flats die naast het plaatselijke park (Hof van Onthaasting) gelegen zijn. Dit park 
wordt vooral gebruikt voor kinderen om te spelen, wijkbewoners die er een ommetje maken 
of jongeren die hier elkaar ontmoeten. Een belangrijke ontmoetingsplek is het buurthuis, 
gelegen in het centrum van de wijk. Bij het buurtcentrum komen bewoners samen en kun-
nen er vragen gesteld worden aan gemeentemedewerkers. Aan het buurtcentrum is onder 
andere Casa Mama Lisi gekoppeld. Dit is een organisatie voor vrouwen met een migratie-
achtergrond waar zij bijvoorbeeld taallessen kunnen volgen. Verdere ontmoetingsplekken 
in Sittard-West zijn de basisschool Loedoes, het winkelcentrum en de middelbare scholen. 
Hier komen de buurtbewoners van beide wijken bij elkaar. Een ander culturele ontmoetings-
plek is het Pitboel Theater. Op al deze plekken staat de ontmoeting voor bewoners centraal. 
Op deze manier kunnen zij een betere band met elkaar creëren. Tijdens onze tijd in de wijk 
hebben we dit ook veel teruggezien; mensen zoeken elkaar op.  In dit wijkverhaal komen de 
volgende aspecten terug: gehechtheid aan de wijk, sociale relaties in de wijk, en toekomst 
en inzet.
 
“Alleen ben je sneller, samen kom je verder.” 

Gehechtheid aan de wijk 

“Voor mijn gevoel zijn het twee aparte wijken.” 

Naar aanleiding van interviews met de bewoners van het stadsdeel Sittard West is er geble-
ken dat de mate van gehechtheid in Limbrichterveld groot is. “Bij ons in de straat merk je wel 
dat iedereen elkaar goedendag zegt en je een kort gesprekje met ze kan voeren.” Dat blijkt 
in Hoogveld iets minder te zijn. Een respondent gaf aan dat dit voornamelijk kwam doordat 
er meer voorzieningen aanwezig zijn in Limbrichterveld, zoals het winkelcentrum en het 
buurthuis. “Kijk, Hoogveld vind ik echt een wijk daar komen mensen om te wonen en voor 
alle andere dingen komen ze de wijk uit. En dat is gechargeerd. Limbrichterveld heeft ge-
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woon heel veel voorzieningen.” Ook gaf een oudere respondent aan dat het voor de mensen 
die wat ouder en minder mobiel zijn een obstakel kan zijn om in Hoogveld te wonen. Zo is 
er bijvoorbeeld geen buslijn. “Ja ik vind eigenlijk wel dat die er moet zijn, voor mij persoonlijk 
is het niet zo’n probleem, maar het is toch vreemd dat die er niet is. Ook voor de verbinding 
tussen Hoogveld en Limbrichterveld zou dit een goede investering zijn.”  

De professionals proberen de verbinding tussen Limbrichterveld en Hoogveld te verbeteren. 
Zo vertelde een professional uit Hoogveld het volgende: “Nou, we zoeken met Limbrichter-
veld juist meer de verbinding.” Een voorbeeld hiervan is het theehuisje in Hoogveld, dit is 
opgericht aangezien veel jongeren in Sittard West op de straat hangen en volgens buurtbe-
woners overlast veroorzaken. De bedoeling van het theehuisje was dan om hier te chillen. 
Zo komen ook de jongeren van beide wijken samen.  Ook hebben we regelmatig te horen 
gekregen dat er rivaliteit is tussen de scholen DaCapo en Trevianum. Een respondent vertel-
de: “Ja, er hangt vaker spanning tussen de scholen Trevianum en DaCapo. Daardoor ontstaat 
ook heel veel strijd met vechtpartijen of dat ze elkaar opwachten, veel brommers gejat, dat 
soort dingen.” 
 
Sociale relaties 

“Ik denk dat als je ook binding hebt met de twee groepen bewoners dat dat veel leuker is.” 

Tijdens de bezoeken aan de wijk en de gesprekken met bewoners viel één ding op: de 
vriendelijkheid en openheid van de mensen die we op straat aanspraken. En dit bleek geen 
speciale behandeling te zijn. In de woorden van één bewoner van Limbrichterveld: “Iedereen 
zegt je gedag, iedereen houdt de deur voor je open. Ik heb de contacten met buurtbewoners 
altijd als vriendelijk ervaren.” Een andere bewoner zegt: ‘’Bij ons in de straat merk je wel dat 
iedereen elkaar goedendag zegt en kort een gesprekje voert. Iedereen heeft wel z’n eigen 
leven en dit blijkt toch wel net iets anders te zijn dan in een dorp waar ik ben opgegroeid. 
Daar kent iedereen elkaar en wordt er ook veel op je gelet, dat is hier niet maar dat vind ik 
ook niet erg.’’ Meerdere respondenten gaven aan dat het individualisme de laatste jaren is 
toegenomen - een trend die op veel plekken in Nederland zichtbaar is. Als we kijken naar de 
jeugd in Limbrichterveld en Hoogveld horen we van verschillende kanten dat deze doelgroep 
zich mixt. ‘’Ze gaan allemaal met elkaar om en maken geen onderscheid wie waar woont’’. 
Voor andere bewoners is een kloof wel nog duidelijk zichtbaar: “In Limbricht is duidelijk een 
kloof te zien, en dan heb ik het over Limbrichterveld en Hoogveld.” Deze kloof bestaat uit 
sociale en fysieke elementen zoalsde flats. 
 
Wel staan de ouders meer met elkaar in verbinding door basisschool Loedoes in Hoogveld en 
de verschillende middelbare scholen in Limbrichterveld. Er zijn veel groeimogelijkheden om 
de sociale cohesie in de wijk te vergroten, denk aan het Theehuisje, evenementen in het Hof 
van Onthaasting en Theater Pitboel. Dit horen wij terug in de gesprekken met de professi-
onals. Zo vertelde een professional dat er soms sprake is van overlast en vervuiling. Volgens 
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een respondent zijn er wel degelijk initiatieven om bij te dragen aan de verbinding alleen 
‘’de opkomst van vrijwilligers is heel laag terwijl er heel veel potentie in zit.’’ Volgens deze 
persoon zou ook de gemeente een grotere rol moeten spelen. 
 
Toekomst/inzet in de wijk 

“De wijk is in ontwikkeling.”

Veel bewoners in de wijk zien dit: de wijk is in ontwikkeling. Ook de professionals zien 
kansen voor de toekomst.  Een idee van één van de respondenten om de wijken meer met 
elkaar te verbinden was bijvoorbeeld het park te voorzien van een nieuwe ingang achter de 
flats.  Een andere respondent vertelde dat met het oog op de toekomst het  “fijn zou zijn om 
meer verbinding te maken met bijvoorbeeld de bedrijven binnen Sittard West.” Ook vertelt 
zij dat het belangrijk is “om producten te blijven kopen bij de lokale middenstand, zeker in 
tijden van corona.’’ Ten opzichte van vroeger heeft Sittard West vooruitgang geboekt op het 
gebied van veiligheid en voorzieningen. Zo is er een theehuis gebouwd en is er een buurt-
preventie Whatsapp opgezet. Ook kwamen er verschillende initiatieven voor bijvoorbeeld 
een skatepark in de buurt van de flats. Zo hebben jongeren een extra plaats waar zij kunnen 
samenkomen. Professionals geven aan dat er behoefte is aan een beter buurtpreventieteam. 
Wel is er momenteel al een team aan het werk binnen Sittard West, maar er blijkt toch nog 
behoefte te zijn aan extra ondersteuning zoals een conciërge. Ook hebben professionals 
behoefte aan meer multidisciplinaire gesprekken met alle betrokken partijen. “Dit vormt ook 
de verbinding tussen gemeentes, instellingen, verenigingen. Daar zullen we elkaar meer in 
moeten vinden.” Zo zou er een duidelijker beeld kunnen ontstaan over wat er op alle niveaus 
speelt en waar de knelpunten liggen. 

Tenslotte
Onze hoofdbevindingen op het thema zijn dat er al veel zaken zijn verbeterd, vergeleken met 
de geschiedenis van de wijk. Er is al meer verbinding tussen Limbrichterveld en Hoogveld en 
dit vinden de meeste bewoners alleen maar prettig. Wel wordt er geconcludeerd dat met 
name Hoogveld lastig te bereiken is met het openbaar vervoer en dat er in Hoogveld vrij 
weinig voorzieningen zijn. Dit zorgt ervoor dat bewoners voor veel andere voorzieningen en 
activiteiten buiten de wijk komen. Dit heeft invloed op de hechting aan de wijk Hoogveld. In 
Limbrichterveld ligt deze gehechtheid aan de wijk vele malen hoger, ook omdat hier meer 
activiteiten worden uitgevoerd. Wat wij nog missen in Sittard West is de verbinding tussen 
Limbrichterveld en Hoogveld. Ook zou het een idee kunnen zijn om het theehuisje in het Hof 
van Onthaasting open te houden, en een verantwoordelijke de sleutel te geven zodat deze het 
theehuisje op een later tijdstip kan afsluiten. Dit maakt het laagdrempeliger voor de jongeren; 
ze krijgen een eigen plek. Wanneer dit gebeurt, is de kans aanwezig dat de overlast afneemt.  
Wat betreft sociale cohesie zijn mensen nu vooral op zichzelf en kijken minder naar elkaar 
om. Wel wordt er nog basaal contact gelegd tussen de buurtbewoners, maar dit gaat vaak 
niet verder dan alleen maar een praatje maken. Dit kan er ook toe leiden dat er minder 
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vrijwilligers beschikbaar zijn voor projecten om de verbintenis te creëren. Wij zien dit als een 
gemiste kans. Toch is er hoop in de toekomst: door meer in te zetten op Whatsapp buurt-
preventie en op de jongeren, waardoor zij meer contact met elkaar krijgen. Ongeacht uit 
welke wijk dat ze komen. Wij als professionals in opleiding vinden dat er meer buurtactivi-
teiten moeten worden georganiseerd. Op deze manier ontmoeten de buren elkaar (weer) en 
wordt de sociale cohesie vergoot in Sittard West. 
 
De gemeente heeft een aantal verbeterpunten in de wijk aangebracht. Zo werken zij samen 
met wijkplatforms. Dit zijn groepen van betrokken wijkbewoners die weten wat er in de wijk 
gebeurt. Maandelijks werken de wijkplatformen van Limbrichterveld en Hoogveld samen 
om de bewoners van hun wijken te informeren over de laatste nieuwtjes. Dit verloopt via de 
Nieuwsflits. Ook merken wij dat de interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende 
professionals verbeterd kan worden. Wanneer zij meer op een lijn handelen en luisteren naar 
de behoeftes van de burgers, zullen deze ook beter tot vervulling kunnen komen.  
Wij hebben gekeken naar de toekomstvisie van Sittard West en denken dat hier erg mooie 
plannen tussen staan, zoals de ambitie om de veerkracht te vergroten. Ook stond erin dat ze 
willen anticiperen op en meebewegen met veranderingen en ontwikkelingen. Hierbij denken 
wij dat het belangrijk is om de burger regelmatig hierbij te betrekken. Zo weten zij ook wat 
speelt en kunnen zij ook hun mening daarover inbrengen.  

Wijkverhaal Sittard-West II 
(klas 2C) 

In dit wijkverhaal komt als eerste de gehechtheid aan de wijk aan bod.  Daarna worden 
de sociale relaties binnen Sittard-West besproken en als laatste wordt in gegaan op de 
toekomst en inzet van Sittard-West. 

Gehechtheid aan de wijk 
De wijk heeft verschillende fases doorgemaakt. In Hoogveld hebben deze fasen te maken 
met nieuwbouw en als je kijkt naar Limbrichterveld dan hebben deze fasen te maken met 
opbouw en vernieuwing. “Wij waren een van de eerste bewoners van Hoogveld, dat schept 
een band” zegt een bewoner. Wat inwoners aantrekt aan Hoogveld is onder andere dat het 
een vinex locatie is, “We zien het ook echt als het nieuwe groene stukje Sittard”, en dat het 
een randwijk is, “Ik ervaar het als een hele prettige wijk, want je bent snel in het centrum, 
snel bij de autoweg en de scholen zijn dichtbij”. Veel bewoners van Limbrichterveld noemen 
n dit: “De winkels en snelwegen zijn allemaal dichtbij.” De voorzieningen in Limbrichterveld 
en Hoogveld sluiten op elkaar aan, zo heeft Limbrichterveld vooral commerciële voorzienin-
gen - het winkelcentrum waar de inwoners van de wijk gebruik van maken ligt in Limbrich-
terveld -  en Hoogveld beschikt vooral over de zorgvoorzieningen: “Hoogveld heeft een 
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verzorgingstehuis, basisschool, fysiotherapeut, tandarts en huisarts. Alles zit hier.” Inwoners 
van Limbrichterveld gaan daarvoor ook naar Hoogveld, “De basisschool voor de kinderen is 
lekker dichtbij, ook al ligt deze in Hoogveld.”  In zekere zin is er dus sprake van een wederke-
rige afhankelijkheid tussen de buurten.

De inwoners uit de wijk hechten waarde aan de uitstraling van de wijk en zien nu een 
achteruitgang in het onderhouden van de groenvoorzieningen. “Als we er doorheen lopen 
dan zie je vooral dat de groenvoorzieningen achteruit zijn gegaan. Er is veel achterstallig 
onderhoud.” En: “Het wordt eigenlijk wel eens te groen zogezegd. We merken dat overal het 
onkruid te veel begint te worden”. Wijkbewoners vinden dat zonde, als de groenvoorzienin-
gen vaker bijgehouden zouden worden had de wijk een verzorgdere uitstraling. Echter ge-
nieten de bewoners wel van de groenvoorzieningen die er zijn. De groenvoorziening ‘het Hof 
van Onthaasting’ is voor mensen een ontmoetingsplek geworden. Doordat het park naast 
de basisschool en verzorgingstehuis ligt, kan jong en oud er gemakkelijk samenkomen: “Dat 
is een schitterend park, zo mooi”. “Daar groet iedereen elkaar, kinderen spelen er buiten, de 
oudjes worden daar in de rolstoel voortgeduwd, het loopt allemaal door elkaar heen. Dat is 
toch leuk!” Ook professionals zien dit in “ik ga vaak met bewoners in het park wandelen om 
bewoners te laten zien dat het hier mooi is”. 

Uit de verhalen kwam naar voren dat bewoners 
merken dat er een scheiding is tussen Limbrich-
terveld en Hoogveld. Er is geen directe verbon-
denheid tussen Limbrichterveld en Hoogveld. 
“Het hangt af van het sociale netwerk waar 
je in zit, dus er is geen natuurlijke verbonden-
heid tussen Limbrichterveld en Hoogveld.” Wel 
komen inwoners met elkaar in contact door de 
wederkerige afhankelijkheid in voorzieningen. 
Om direct contact en hiermee saamhorigheid te 
creëren tussen de inwoners zetten vrijwilligers 
zich in om evenementen te organiseren waar-
bij de inwoners in contact komen met elkaar.  “Je kunt ook veel leuke dingen met de buurt 
samendoen”. “Ik ben ook bezig om een beetje de saamhorigheid terug te brengen” vertelde 
een vrijwilliger.  

Sociale relaties
Jongeren komen graag samen in het park in Hoogveld, het Hof van Onthaasting. “Je ziet ze 
wel eens in het park zitten met wat lawaai maar ja, laat gaan, dat hoort er ook bij, wij deden 
dat ook vroeger” zegt een wijkbewoner. In het Hof van Onthaasting ontmoeten de bewo-
ners elkaar geregeld “Die tref je dan altijd hier in het park. Het is geweldig!” “Als ik in het 
parkje loop en de bewoners van Zuyderland en Hoogstaete zie wandelen, maken we wel een 
praatje.”
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Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat ze alleen vluchtig contact hebben-
met de buurtbewoners. Als ze elkaar tegenkomen in het park of op straat zeggen ze elkaar 
goedendag, hier blijft het bij. Een aantal respondenten geeft echter aan dat de buurtbewo-
ners elkaar wel helpen als hen daarom gevraagd wordt. “We lopen niet de deur bij elkaar 
plat, maar als we elkaar zien zeggen we wel goede dag en hebben we een praatje.”  Om 
meer verbondenheid te creëren tussen de bewoners worden er verschillende activiteiten in 
de wijk georganiseerd: “Het buurtcentrum hiertegenover ja, daar is eigenlijk wel van alles 
qua activiteiten hier.” “Hoogveld heeft natuurlijk wel de garagesale en de buitenspeeldag.” 
Wijkbewoners en professionals ervaren dat steeds dezelfde mensen naar de georganiseerde 
activiteiten komen. Dit vinden ze jammer, want ze willen ook graag de nieuwe inwoners 
verbinden met de andere inwoners uit de wijk. “Ja, dezelfde mensen eigenlijk die je al kent, 
die komen daar op af en dan denk je dat is wel gezellig, maar dat worden er iets minder, 
want de nieuwe mensen komen allemaal niet meer”.   

Sinds de basisschool in Limbrichterveld is gesloten, zijn een groot deel van de kinderen naar 
de basisschool van Hoogveld gegaan. “Op die manier is ook meer integratie gekomen, dus 
weer via het schoolplein” reflecteert een professional. Dit kunnen buurtbewoners beamen, 
ze voelen de ruimte om ook aan activiteiten in Hoogveld mee te doen. “We wonen dan in 
Limbrichterveld maar omdat mijn kinderen in Hoogveld op school zitten heb ik wel zoiets 
van eigenlijk voel ik mij niet bezwaard om daar ook aan mee te doen”.  
 
Toekomst en inzet
Uit de narratieven kwam naar voren dat de bewoners voorzieningen missen in Hoogveld. 
Zo zijn er weinig activiteiten voor diverse doelgroepen en missen er bushaltes. Het buurt-
centrum in Limbrichterveld kent wel activiteiten voor diverse doelgroepen, echter niet 
voor de jeugd. Bewoners geven aan dat er voor jongeren niks te doen is en dit ervoor zorgt 
dat zij rondhangen. De meningen hierover zijn verdeeld. Sommige ervaren hier last van en 
andern geven aan dat ze hier geen moeite mee hebben. Het is voor de jongeren belangrijk 
dat zij een eigen plek krijgen waar ze mogen hangen. Een aantal bewoners dachten aan het 
leegstaande theehuisje. Hier zouden ze jong en oud kunnen verbinden of een eigen plek 
voor de jongeren kunnen creëren. “Wat is er mooier als je jong en oud samen kunt voe-
gen in zo`n theehuisje” opperde één bewoner. Ook willen verschillende bewoners de wijk 
mooier maken door onder andere meer groenvoorzieningen te plaatsen, bijvoorbeeld meer 
bomen en bloemperkjes. Bewoners geven aan dat er meer aandacht mag worden besteed 
aan het onderhoud van het park. “De groenvoorziening in de wijk mag wel opgeschaald 
worden. Vooral dat het echt goed onderhouden wordt, dat laat nu nogal de wensen over”. 
Andere bewoners geven echter aan dat veel mensen die behoefte hebben aan een dag in-
vulling zich bezighouden met het schoon maken van het park. “Elke dag werken er mensen 
met een beperking in het park, die zijn altijd met een stok en zak bezig, die ruimen daar de 
rommel op en iemand doet altijd de vuilnisbakken leeg maken”. Verder komt er naar voren 
dat jongeren afval laten slingeren. “Er moet meer stimulatie voor de jongeren zijn om het 
netjes te houden.”  
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Vanuit vele burgers werd het duidelijk dat het verkeer binnen de wijk iets is waar problemen 
bij komen kijken. Hierbij wordt dan vooral over het verkeer bij de scholen gepraat. Het ver-
keer is druk en vaak niet veilig. “Qua verkeer is het op sommige tijdstippen echt rampzalig”. 
De bewoners van de wijk zouden hier graag verandering in zien. “Het verkeer is hopeloos, 
dat hier nog niks gebeurd is, daar sta ik van te kijken”. Ze zouden het graag veranderen door 
bijvoorbeeld het maken van een eenrichtingverkeer voor de fietsers, meer parkeerplaatsen 
bij de scholen en de wijk voetgangersvriendelijker maken.  

Wijkverhaal Sittard-West III  
Van individu naar collectief (klas 2H)

Sittard-West is een wijk die onlosmakelijk bestaat uit twee delen: Hoogveld en Limbrichter-
veld. Wij zijn in gesprek gegaan met de bewoners van deze wijken over onderwerpen zoals: 
de mate van gehechtheid die zij voelen, hoe zij de sociale relaties in de wijk ervaren en wat de 
toekomst is van Sittard-West. Zo willen wij hun verhaal vertellen, inzichten geven en mogelijk-
heden tot ontwikkeling aanreiken aan professionals en de gemeente. 

“Een grote diversiteit is in de wijk: van arm tot rijk, van jong tot oud, dus gewoon een goede mix van 
mensen”.

Gehechtheid in de wijk
In de Sittardse wijk Limbrichterveld klinken verschillende geluiden over hoe de gehechtheid 
aan de wijk wordt ervaren. Zo zien we dat het gros van de bewoners zich verbonden voelt met 
de wijk door de tijd die zij woonachtig of werkzaam zijn binnen de wijk: 

Ik heb hier zes tot zeven jaar in de flats gewoond en ik woon nu net buiten de wijk, en ik werk nou 
al vijftig jaar hier in de wijk… Ja, ik noem dat hier betrokkenheid met de wijk. Ik vind het  
een fijne woongemeenschap hier. Vol uitdagingen en veel kansen.  

Wij ondervonden dat veel mensen van nature een gevoel van gehechtheid aan de wijk hebben, 
simpelweg doordat het (gros van) het dagelijks leven van de bewoners zich hier afspeelt. We 
hebben echter ook mensen gesproken die zich juist niet gebonden voelen aan de wijk. Zo ver-
telde een bewoner die binnen de wijk werkt en woont dat hij dit een nadeel vond. Aanvullend 
spraken we ook een oudere bewoonster die vanuit praktische overwegingen acht jaar geleden 
in de wijk is komen wonen. Zij zei: “Ik voel me eigenlijk helemaal niet verbonden met de wijk. 
Ik heb overal gewoond dus ik hecht niet echt waarde aan al die verschillende plekken.” We 
zien dat er ook een leeftijdscategorie is die zich overgeslagen voelt, de jongeren hebben het 



48

gevoel dat er weinig oog voor hen is. Op de vraag of er activiteiten binnen de wijk voor hun 
zijn gaven zij aan: “Hier wat minder, maar in Sittard wel, bijvoorbeeld. Hier is echt niks te doen 
voor ons, dus we moeten wel echt de buurt uit”. Er zijn maar enkele plekken in de buurt waar 
de jongeren die wij spraken iets mee hebben. “In de straat van school staat een bankje, die 
plek noemen wij ‘pinda’. Dat is ook algemeen bekend, iedereen weet wat je bedoelt. Dat is wel 
een vaste plaats waar veel mensen komen.” In de avond komen zij op andere plekken samen: 
“vooral op de parkeerplaats bij de voetbalvereniging, in een auto. Of bij de kerk in Limbricht 
op de parkeerplaats.” De jongeren geven aan dat ze hier regelmatig weggestuurd worden in 
verband met ‘overlast’. 

Sociale relaties
Wat wij het meest gehoord hebben tijdens onze gesprekken met de wijkbewoners is dat het 
een buurt is waar bewoners niet veel contact met elkaar hebben: “Ik heb afgezien van de 
buren met niemand contact in deze wijk. Wanneer ik kijk naar de buurt is het niet een buurt 
waar je snel contact legt met iemand anders.” Sommige andere bewoners konden zich in 
bovenstaande uitspraak vinden: “Hier praten mensen niet met elkaar op de straat en ik ben 
ook niet iemand die dat uit zichzelf gaat doen dan.” Weer een ander: “Mensen kennen elkaar 
minder. Dan krijg je ook dat mensen elkaar minder makkelijk aanspreken op straat, natuurlijk.” 
De meeste mensen die wij gesproken hebben, hebben echter wel goed contact met de buren. 
“Alleen met de buurvrouw, daar maak ik regelmatig een praatje mee. Dat gaat dan gewoon 
over koetjes en kalfjes, kleine dingetjes.” En: “Sinds kort kom ik ook bij mijn buren thuis. Dan zie 
je eigenlijk wie dat echt zijn. Nu heb ik echt een betere band met mijn buren.” We zagen ook 
dat contact ontstaat tussen mensen van verschillende leeftijdscategorieën:
 

Mijn dochter moest dan werken tot acht uur en dan ging ik haar ophalen. Rondom haar werk 
hangen dan ook van die jongeren. Een jongerenwerker zei eens tegen mij: zeg gewoon eens ‘enne 
jongens’ tegen ze. Dat vond ik vreemd, maar het werkt wel. De vierde keer was het al van: ‘hey, kom 
je je dochter weer halen!’.

COVID-19 heeft negatieve gevolgen gehad voor het contact, vertelde een professional die 
werkzaam is in de wijk Sittard-West: “Het coronagebeuren wat nu speelt isoleert heel veel 
mensen, dat is zeker niet bevorderlijk voor de sociale contacten.” Naast negatieve gevolgen, 
heeft COVID-19 ook een positief effect op het onderlinge contact: “Maar nu bijvoorbeeld ook in 
de corona hebben we elkaar gewoon extra gesteund, want voor iedereen is het moeilijk.”

Toekomst en inzet
Uit de verhalen is naar voren gekomen dat er een merkbaar verschil is tussen de wijken Hoog-
veld en Limbrichterveld. Een professional die woonachtig is in Hoogveld zegt: “Dit is gewoon 
een hele gemengde wijk en ik geloof wel dat er een merkbaar verschil is tussen de koopwo-
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ningen en huurwoningen.” “De mensen uit Hoogveld zitten aan de bovenkant van de sociale 
samenleving.” ZoWonen wil hier verandering in brengen door middel van het vestigen van een 
bewegingspark tussen de twee wijken, om de sociale veerkracht te bevorderen.
Ook zien buurtbewoners dat er hangjeugd op straat te vinden is. “In Limbrichterveld is een 
buurtcentrum te vinden die tot ieders beschikking staat.” “Hier liggen veel kansen voor jong en 
oud.” Echter vertellen de jongeren dat het buurtcentrum ‘oubollig’ aandoet en zij daar liever 
niet naar toe gaan. “Het buurtcentrum vind ik niet geschikt voor de jeugd, Ik bedoel echt ge-
woon een plek met een Playstation en een TV.” Ook waren er volgens een respondent veel ini-
tiatieven in de wijk, maar “hier is niet iedereen op de hoogte van”. Hij zou wensen dat er meer 
verbinding kan ontstaan, zodat mensen elkaar meer betrekken in de buurt en bij initiatieven. 
Voor andere respondenten is het ook belangrijk dat er “een grote diversiteit is in de wijk: van 
arm tot rijk, van jong tot oud, dus gewoon een goede mix van mensen.” “Daarnaast is natuur 
en onderhoud van belang” omdat de bewoners graag in een schone wijk wonen.

Tenslotte
In de wijk is een grote groep jongeren die aangeeft zich niet verbonden te voelen met de wijk. 
In de verhalen kwam veelal naar voren dat er eigenlijk niet genoeg voorzieningen zijn voor 
jongeren. We kunnen stellen dat jongeren binnen deze wijk worstelen om een plek te vinden 
waar zij kunnen hangen, zonder overlast te veroorzaken maar ook zonder het idee te hebben 
dat zij ongewenst zijn. Als er meer activiteiten zouden zijn voor de jongeren, zouden ze ook 
meer waarde hechten aan de plek. 

Echter viel op dat er wel ingezet is op de toegankelijkheid van de wijk richting oudere bewo-
ners: denk hierbij aan voorzieningen zoals zorg-faciliteiten, het winkelcentrum en buurtvereni-
gingen. Ook zien we voornamelijk binnen het buurthuis dat de aanwezige activiteiten binnen 
de wijk gericht zijn op de oudere doelgroep. Wat opviel is dat veel van de geïnterviewde be-
woners al een langere periode in de wijk wonen. Van deze groep mensen voelt de meerderheid 
zich verbonden met de wijk waar ze wonen. De wijk wordt door hen veelal als prettig ervaren. 
Er wordt door hen gesproken van een ‘ons kent ons’ gevoel en dat schept veiligheid en sociale 
controle.

Verder waren er óók bewoners die weinig tot geen binding met de wijk hebben, simpelweg 
omdat zij geen waarde hechten aan de plek waar ze wonen. Verschillende bewoners gaven 
dan ook tijdens het interview aan dat zij weinig sociale contacten hebben binnen de wijk. Wat 
ook opvalt is dat de kern van het sociale contact beperkt blijft tot het einde van de straat. Pas 
wanneer er een persoonlijke behoefte is aan meer contact, treden de bewoners buiten dit 
kader en zoeken zij ook contact met andere wijkbewoners. Voornamelijk wanneer bewoners 
door een moeilijke periode gaan, zoals COVID-19, zoeken de bewoners steun bij elkaar. 

Wijkbewoners hebben aangegeven dat er gevoelsmatig een scheiding is tussen Hoogveld en 
Limbrichterveld. De buurtbewoners zouden onderling graag meer binding ervaren binnen 
de wijk Sittard-West. Het bevorderen van de sociale cohesie is dan ook een belangrijk punt 
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wat naar voren kwam uit het wijkverhaal. Volgens hen liggen er kansen binnen diversiteit, 
onderhoud van voorzieningen, initiatieven waar bewoners samen kunnen komen en verdere 
potentie van het buurthuis. 

Zoals eerder benoemd zijn de voorzieningen voor jongeren schaars: uit veel van de gesprekken 
kwam naar voren dat er een wens is om een plek te kunnen faciliteren voor jongeren. Hierdoor 
geef je hen een veilige omgeving waar zij zich geen zorgen hoeven te maken over het veroor-
zaken van mogelijke overlast.

Wijkverhaal Sittard-West IV 
(klas 2L)

‘’Mag ik ook gewoon zeggen dat ik 
het de perfecte wijk vindt?’’ Dit is 
wat een wijkbewoner ons vertelde. 
In dit wijkverhaal zijn verschil-
lende verhalen van bewoners en 
professionals samengevoegd tot 
één wijkverhaal over Sittard-West. 
Binnen het wijkverhaal staan de 
thema’s gehechtheid aan de wijk, 
sociale relaties en toekomst & 
inzet centraal.  
  
Gehechtheid aan de wijk
“Hetgeen waar ik de meeste waar-
de aan hecht is de saamhorigheid 
in de wijk.” De afgelopen jaren is de 
saamhorigheid in de wijk verbeterd. 
Dit komt mede door de toename van veiligheid, inzet van buurtbewoners, professionals en de 
betere leefbaarheid in de wijk. Echter zijn er ook wijkbewoners die aangeven dat de saam-
horigheid nog kan worden verbeterd. De wijkbewoners ervaren Sittard-West als een prettige 
buurt om in te wonen. De nabijheid van alle nodige voorzieningen in de buurt zorgt voor een 
gehechtheid aan deze plekken. De voorzieningen creëren ontmoetingsplekken voor de buurt-
bewoners. “Je kunt op loopafstand naar het fijne winkelcentrum. Hier is van alles te vinden, 
zoals de bakker en de Jumbo.” De verschillende culturen is iets wat volgens de wijkbewoners 
Sittard-West speciaal maakt. “Zo heb je bijvoorbeeld Casa Mama Lisi. Dit is voor mijn echtge-
note fijn. Ze geven daar bijvoorbeeld taallessen. Iedere maandag en dinsdag ging zij hierheen. 
Soms taallessen, soms taalcafé.”
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Sittard-West is echter een 
stadsdeel dat zich blijft 
ontwikkelen. Denk hierbij 
aan de ontwikkelingen op 
het gebied van veiligheid en 
groenvoorzieningen. De gro-
te veranderingen die door de 
jaren heen in de buurt heb-
ben plaatsgevonden laten 
de veerkracht zien van de 
wijk en de bewoners.  Eén 
wijkbewoner: “ik heb de flat 
en de regio zien verande-
ren. De leefbaarheid is flink 
verbeterd, vooral binnen de 
flat.” Bewoners zijn tevreden 
met de toenemende saamho-
righeid in de wijk blijkt uit de gesprekken. Deze saamhorigheid komt onder andere voort uit de 
gehechtheid aan de omliggende voorzieningen en de geschiedenis die de bewoners met elkaar 
delen binnen de wijk. Het spoor is een opvallend onderwerp dat wij als studenten vaker terug 
hebben gehoord in de wijken. De spoorlijn die Hoogveld en Limbrichterveld verdeelt, vormt een 
fysieke scheiding voor de gehechtheid tussen de twee wijken. Bewoners aan beide kanten van 
het spoor zien dit als een verbeterpunt voor het gehele stadsdeel. Ondanks deze verdeeldheid 
zijn de bewoners veerkrachtig genoeg om deze kloof te kunnen verkleinen.

Sociale relaties in de wijk 
Binnen Limbrichterveld en Hoogveld worden de sociale contacten verschillend beleefd. “De 
ene heeft meer behoefte aan veel sociale contacten en de ander wat minder.” De ene bewoner 
geeft aan liever op zichzelf te zijn en de andere bewoner heeft hechte contacten en is betrok-
ken in de buurt. Ondanks dat er bewoners zijn die liever op zichzelf zijn, weten de bewoners 
dat ze bij elkaar terecht kunnen. Zo zegt een bewoner: “Ik heb het gevoel van laat me maar 
met rust en als iemand mijn hulp nodig heeft weten ze me altijd te vinden en dan help ik 
graag, en andersom ook.”

Wij zagen dat bewoners die al langer in de wijk wonen veel waarde hechten aan sociale 
relaties. Jongere bewoners die in de wijk komen wonen, verblijven hier vaak voor kortere duur, 
waardoor zij minder waarde hechten aan de sociale relaties in de wijk. “Jongeren die langsko-
men voor een paar jaar en weer verhuizen. Waardoor je krijgt dat mensen veel meer op zich-
zelf zijn.” Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat jongere bewoners die wij spraken zich 
minder betrokken voelen bij de wijk, in tegenstelling tot bewoners die hier voor langere duur 
wonen. In de interviews wordt dit door meerdere bewoners beaamt. Ondanks dit is er wel 
sprake van verbondenheid en wederkerigheid. Een andere bewoner zegt over dit contact: “Ik 
doe dan wel wat moeite om dit [contact] ook even te houden of te laten merken hoe we dat 

Scheiding door het spoor 
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gewaardeerd hebben.” Daarnaast merken 
de wijkbewoners wel verbetering in de soci-
ale samenhang ten opzichte van voorgaan-
de jaren. “Het meeste waar ik waarde aan 
hecht is de saamhorigheid, je ziet dat het de 
laatste jaren aan het stijgen is.” 

Er zijn verschillende mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld het 
buurtcentrum, Casa Mama Lisi, speeltuin de 
Roetsj, het winkelcentrum en het Hof van 
Onthaasting in Hoogveld. In het buurt-
centrum worden verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals het Sociaal Plein en het Taalcafé. Bewoners hechten veel waarde aan deze 
plek, vanwege de activiteiten die er georganiseerd worden. Verschillende culturen en etni-
citeiten. komen hier samen, waardoor zij makkelijker integreren in de wijk. “Het is een soort 
van kernpunt van die hele wijk. Wat mij betreft zouden daar wel meer activiteiten mogen 
plaatsvinden” zegt één bewoner. Zowel wijkbewoners als professionals kaarten aan dat er te 
weinig voorzieningen zijn voor jongeren. “Je hebt ook het buurtcentrum maar dat wil niet door 
jongeren bezocht worden. Maar er is verder ook geen plek voor jongeren” aldus een profes-
sional. De buurtbewoners hebben in het interview aangegeven dat zij overlast ervaren door 
jongeren, dit zou een gevolg kunnen zijn van de afwezigheid van voorzieningen in de wijk voor 
jongeren. Volgens bewoners is dit de reden waarom jongeren sneller uit de wijk verhuizen en 
meer gericht zijn op zichzelf. Om de sociale relaties te bevorderen is het van belang om een 
ontmoetingsplek te creëren waar iedereen terecht kan.

Daarnaast zien de inwoners het buurthuis als een ontmoetingsplek die de buurt met elkaar 
verbindt. Echter biedt het buurthuis geen faciliteiten voor jongeren in de wijk. 

Toekomst en inzet 
Wat betreft de inzet in de wijk waren de antwoorden van de wijkbewoners zeer divers. Bewo-
ners zetten zich op verschillende manieren in voor de wijk. Zo heeft een bewoner bijvoorbeeld 
een petitie gestart voor een hondenveldje en een andere bewoner liet de hond uit voor haar 
zieke buurvrouw en weer anderen organiseerden taallessen voor buitenlandse vrouwen. Daar-
naast geven sommige bewoners aan niet de behoefte te hebben om zich verder in te zetten 
voor de wijk. Op de vraag of er veel initiatief is om de leefbaarheid in de wijk te vergroten gaf 
een professional het volgende antwoord: ‘’Nee, hier moet je mensen wel echt voor aansporen.”
Voor de toekomst gaven meerdere bewoners aan het belangrijk te vinden dat het theehuis 
in het Hof van Onthaasting in Hoogveld in gebruik wordt genomen: “Zo krijg je zelf ook meer 

Buurtcentrum 
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inzicht in de wijk. Dan kom je ook nader tot elkaar.” Verder vinden de bewoners de omgeving 
erg belangrijk voor de toekomst: “Dat zo’n huis, dat wordt een thuis als dat ook in de goede 
omgeving staat. Dus vooral ook dat investeren in die omgeving en daarmee de leefbaarheid.” 
De groene omgeving in de wijk wordt erg gewaardeerd maar voor de toekomst vinden bewo-
ners het belangrijk dat er nóg meer groen is en dit ook goed wordt onderhouden. Het goed 
onderhouden van het groen is nu niet altijd het geval. “Het is ook de eerste indruk die je hebt 
van een stad of wijk, en dat doet er gewoon afbreuk aan.”

Verder is Sittard-West een stadsdeel voor alle leeftijden door de voorzieningen die er worden 
aangeboden, bijvoorbeeld het verzorgingstehuis en ook de verschillende scholen. Daardoor 
kunnen buurtbewoners in de toekomst in hun wijk blijven wonen: “Dat je tóch een beetje in je 
eigen omgeving kan blijven”, dat ervaren ze als fijn. Echter zou er voor de jeugd meer aan-
geboden mogen worden. “Dat er plekken zijn waar mensen bij elkaar kunnen komen. Waar 
jongeren ook terecht kunnen.”

Eisenhowerpark Het theehuis 

Tot slot is de wijk richting de toekomst bezig met duurzaamheid. Zowel de gemeente, or-
ganisaties als bewoners zetten zich daarvoor in. Voorbeelden daarvan zijn Het Groene Net, 
zonnepanelen en dubbelglas. Zo zei een bewoner het volgende: “Je ziet overal zonnepanelen 
en dergelijke. Ook wij zijn ermee bezig.”
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