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Trots op eigen omgeving
De kinderen zijn trots op de speeltuintjes in de omgeving waar ze wonen, met name op het
Bosspark. Het Bosspark heeft leuke speeltoestellen, en hiervan zouden er best nog meer mogen
komen geven ze aan. Het fijne aan buiten spelen is het samen kunnen spelen met elkaar. Het
sociale aspect hierin is dus zeer belangrijk.
Over Sittard zijn ze over het algemeen tevreden; goede huizen, goede speeltuinen, geen
zwerfdieren (dat zien we wel in het buitenland).
Waar liggen de zorgen?
De minder leuke kant is het afval op de speelplaatsen. Ook is er getekend op verschillende
speeltoestellen. Uit het gesprek bleek dat dit erg storend was voor de kinderen. Er ligt vaak
hondenpoep. Hier zou volgens hen meer aan gedaan moeten worden. Als oplossing kwamen ze
met het plaatsen van meer prullenbakken in de gemeente. Ook gaven kinderen aan dat zelf een
zwerfafvalopruimactie hadden georganiseerd.
Iets wat de kinderen ook als heel vervelend ervaren zijn de jongeren die op deze leuke plekken
zorgen voor overlast. De jongeren gebruiken drugs en zorgen daardoor voor nog meer overlast.
Tijdens de zwerfafvalopruimactie kwamen ze drugsafval tegen, hier zijn ze van geschrokken. Als
oplossing zou er meer handhaving ingezet kunnen worden. Dit geldt ook voor het verkeer dat vaak
met een veel te hoge snelheid langs vliegt door de gemeente.
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Voor één dag burgemeester
Op de vraag ‘als je voor één dag burgemeester zou zijn, wat zou je dan meteen veranderen?’
komen interessante antwoorden. Bijvoorbeeld meer watertaps in de gemeente plaatsen. Hier is de
gemeente gelukkig al mee bezig. Meer bewegen op school en meer gymles op school, of zelfs na
schooltijd; op de woensdagmiddag bijvoorbeeld. En bij de speeltuintjes opletten dat er voor
kinderen van verschillende leeftijden speeltoestellen zijn. Ook de snelheid in het verkeer verlagen
is een onderwerp waar kinderen iets aan zouden willen veranderen. Tegelijkertijd kwam ook naar
voren dat verkeersremmende maatregelen, een oplossing voor dit probleem, ook weer tot
(geluids)overlast kan leiden voor mensen die dicht bij drempels wonen. Eén van de suggesties
was ook om een buurtfeest te organiseren waar jongere en oudere mensen in de buurt elkaar
kunnen ontmoeten en er voor te zorgen dat er meer onderling begrip is voor elkaar.
Iets wat helaas veel speelt is het pesten op school. Veel kinderen geven aan dat ze gepest
worden. Ze waren hier heel open over. Hier zou volgens hen veel meer op gelet moeten worden.

Bijlage 1: beeldverslag
Bijlage 2: deelnemerslijst
Bijlage 3: processchema
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BIJLAGE 1

BEELDVERSLAG
Nadat wethouder Kim Schmitz en wethouder Felix
van Ballegooij de kinderen verteld hebben waarom
ze aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst van de
kinderwijkraad, zijn de kinderen uit elkaar gegaan in
twee groepen. Ze hebben samen gesproken over
hoe ze aan kijken tegen Sittard, en wat ze zouden
willen veranderen als ze burgemeester zouden zijn.

De kinderen waren allemaal stuk voor stuk goed
voorbereid en hadden allemaal een eigen rol. De rol
van notulist en de rol van fotograaf bijvoorbeeld.

Na afloop werd nog gevraagd wat de kinderen
vonden van het gesprek. Ze vonden het heel fijn dat
de wethouders luisterden naar hen. Zeker in de
kleine groepen kon iedereen vertellen wat hij/zij kwijt
wilde.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Kinderwijkraad Sittard-Oost
14 kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisscholen:





Overhoven
De Baandert
De tovertuin
De Sjtadssjool



Nannet van Loo

College



Wethouder Schmitz
Wethouder van Ballegooij

Ambtelijke organisatie
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Annemarie Janssen
Maud Lemmens

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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