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De woonwijk als noviteit
Sittard-Geleen

Sittard-Geleen als dé 15-minuten-stad van Nederland, met de nadruk op duurzaamheid, het
aanjagen van lokaal ondernemerschap, gezond leven en ontmoeten. De stad waar veel mogelijk is,
waar dromen mag en geen idee te gek is. Met extra veel ruimte voor innovatie, creatieve en
startende ondernemers, jong talent, studenten en jongeren.

"No city should be too large for a man to walk out of in
a morning.

- Cyril Connolly

De 15-minuten-stad kenmerkt zich door de korte reisafstanden tussen je woning en verschillende
voorzieningen in je stad. Denk hierbij aan winkel-, sport-, recreatie-, en onderwijsvoorzieningen.
Alles dient op maximaal 15 minuten loop- of fietsafstand te zijn. De benzine en dieselauto’s zullen uit
het straatbeeld verdwijnen en plaatsmaken voor andere vormen van duurzame mobiliteit, zoals
elektrische deelauto’s, -fietsen en -scooters. Uiteraard zijn de deelauto’s alleen buiten het
stadscentrum te gebruiken en te reserveren middels een handige app (zie bijv. Poppy - Antwerpen,
Brussel) . Het bevoorraden van de winkels en horeca gaat via speciale HUB’s aan de rand van de stad.
Hier wordt alle vracht verzameld om vervolgens middels zelfrijdende, elektrische shuttles verder te
transporteren.
Jongeren en jong talent moeten in de 15-minuten-stad de ruimte krijgen zich volledig te ontplooien.
Ook startende en jonge ondernemers moeten alle ruimte krijgen zich verder te kunnen ontwikkelen.
Dit kan in verschillende vormen, denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van ruimtes. Ook
kunnen zij zich op deze manier zichtbaar openstellen voor de stad. Ontmoeten en gezond leven in de
stad is belangrijk. Hierbij speelt de openbare ruimte een enorm belangrijke rol. Pleinen en straten
ingericht om te ontmoeten - met veel (eetbaar) groen. Laat voedsel groeien waar mensen wonen.
Verder zal de 15-minuten-stad veel hoogbouw in de vorm van appartementen kennen. Met
voorzieningen, flexruimtes, ateliers en kantoorunits voor o.a. ondernemers en zzp’ers in de plint.
Een aantal van deze flexibele ruimtes zijn - net als de deelauto’s - te reserveren via een handige,
gebruiksvriendelijke app (smart city). Centraal in het gebied vind je verschillende OV-HUB’s, met
snelle verbindingen in de regio en aansluiting op de HSL richting de Randstad, België en Duitsland.
Ook is er ruimte voor compact wonen in de vorm van grondgebonden woningen. Veel
(binnen)steden zijn aan het verdichten en dus is er steeds meer vraag naar compact wonen (1- en
2-persoonshuishoudens). Zeker gezien de recente ontwikkelingen op de woningmarkt is compact
wonen zeer interessant en een stuk betaalbaarder dan de starters- en nieuwbouwwoningen die veel
projectontwikkelaars op dit moment realiseren. Wonen komt er de komende jaren heel anders uit te
zien. Het zit hem in de allerkleinste details.

- Lars Hobma

