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Betreft: Studieplekken binnen de Gemeente Roosendaal
Geachte leden van het college van B&W,
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Geachte leden van schoolbesturen,
Geachte Bibliotheek Roosendaal,
Afgelopen september hebben wij als Jongerenraad mogen inspreken over Roosendaal
Studentenstad, waar de vraag: ‘wat voor studentenstad willen we zijn?’ centraal stond. Als
jongerenraad houdt deze vraag ons bezig en kijken we naar wat er nu is en waar we straks als
Gemeente willen zijn. Over één facet zullen we allen niet twijfelen: studeren staat centraal en is
belangrijk. Zowel voor studenten, als voor middelbare scholieren.
“Hoe staat het er nu voor?”, vroegen wij onszelf af. Om deze vraag te kunnen beantwoorden,
bezochten we de middelbare scholen, namen we een kijkje in de bibliotheek en deden wij onderzoek
middels een enquête naar de studie behoeften van studenten en middelbare scholieren. Tot onze
verbazing studeren weinig middelbare scholieren op school en in de mediatheken, en werden
tientallen van hen bij de bibliotheek weggestuurd. Zij die hun ommekeer konden maken bij de ingang
van de bieb, gaven in gesprekken met ons aan dat het thuis te druk is of door andere persoonlijke
redenen hier niet even fijn kunnen studeren. Ook zit doorgaans, nu al zeker wegens de
coronamaatregelen, de bieb al vrij snel vol (beperkte capaciteit, gebrek aan faciliteiten).
In de gesprekken met studenten wordt veelal aangegeven dat de bibliotheek in Roosendaal niet van
de juiste faciliteiten is voorzien en hierdoor vaak uitwijken naar andere steden in diens bibliotheken
of scholen. Studenten geven aan dit onprettig te vinden, vooral door de effecten die reizen met zich
meebrengt. Wij hebben een beknopt schematische weergave hiervan geschetst:
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Om de groei als Roosendaal Studentenstad mogelijk te kunnen maken (tijdens en voor corona) en
om jongeren die nu extra geraakt worden in deze tijd goede studieplekken te kunnen geven, moeten
we als Gemeente hierin faciliteren. Het liefst zo snel mogelijk.
De reden dat wij jullie allen aanschrijven is omdat we allemaal een verbindende en faciliterende
functie hebben om er voor deze jongeren te zijn. Daarom werken wij een aantal ideeën en
oplossingen uit als volgt binnen de volgende begrippen:

De bibliotheek
Maar liefst 78,8% van de respondenten van het onderzoek gaf aan niet in de bibliotheek te studeren.
De bibliotheek zoals deze er nu uitziet, voldoet niet aan de wensen en behoeften van de jongeren als
studieplek. Wél heeft de bieb de potentie om te groeien tot een plek waar jongeren zich thuis
kunnen voelen. Wat wij denken dat daarvoor nodig is, sommen we op:
Stabiele en toegankelijke Wi-Fi
In de huidige situatie moet je een medewerker vragen naar het Wi-Fi wachtwoord. Dit geeft een
niet-welkom gevoel, immers is Wi-Fi in deze tijd niet meer weg te denken en moet je met deze
makkelijk en betrouwbaar kunnen verbinden.
Stilteruimtes
De huidige indeling van de bieb is vrij open en nodigt zich niet uit om in stilte te kunnen studeren. Als
er op de begane grond iemand een gesprek voert, kun je dat boven bij de werkplekken duidelijk
horen. Er moet gekeken worden naar een andere indeling, want er is behoefte aan een rustige plek.
Ook moeten er uiteraard méér studieplekken komen.
Daarnaast heeft de bibliotheek enkele ruimtes die je moet huren om er gebruik van te kunnen
maken. Als je deze ruimtes openbaar beschikbaar stelt, heb je al snel enkele (stille) studieplekken
erbij die tevens wat meer privacy geven!
Elektriciteit
Een laptop, tablet of telefoon op kunnen laden, dicht bij een studieplek is een pré.
Faciliteiten
Koffie, thee, water, een printer, een rustige werkplek; even een beetje afwisseling op het studeren.
Idee: een koffiecorner.
Sluitingstijden
De bieb sluit in de huidige situatie om 17.30 uur. 53,4% van de respondenten geeft aan te willen dat
de bieb langer openblijft om te kunnen studeren en wij als Jongerenraad Roosendaal beamen dit
ook. Met de komst van de studenten in Roosendaal en met het oog op dat dit er alleen maar meer
zullen worden, is dit zeker een belangrijke factor. Kijk maar naar omliggende steden: studenten
studeren graag ’s avonds.
Uiteraard begrijpen wij dat dit extra mankracht en geld vraagt vanuit het oogpunt van medewerkers
en beveiliging, maar op de langere termijn zal deze realisatie essentieel zijn om aan de vragen en
behoeften van de studenten en middelbare scholieren te voldoen. Tevens beschikt het gebouw van
de bibliotheek over een theaterzaal en andere verschillende (werk)plekken, die ’s avonds
multidisciplinair kunnen worden ingezet; win-win.

De middelbare scholen
De middelbare scholier in coronatijd studeert thuis waar nu soms papa en mama óók werken. Bij
deze willen we jullie oproepen om de kantine, een mediatheek, misschien een klaslokaal,
beschikbaar te stellen voor de scholieren om te kunnen studeren. Op basis van de antwoorden die
gegeven zijn in ons onderzoek, is er óók behoefte aan studieplekken op school.
Doet uw school dit al? Ga dan even na of de scholieren voldoende weten van die mogelijkheid. Ga in
gesprek met de counselors en mentoren en zorg ervoor dat deze mogelijkheid goed genoeg wordt
gepromoot.

Openbare of gemeenschappelijke ruimtes
Ons onderzoek toont aan dat 63,7% van de respondenten meer studieplekken wilt in Roosendaal en
60,6% geeft aan meer studieplekken te willen in buurthuizen en dorpen. Wij als Jongerenraad
zouden graag zien dat er daadwerkelijk meer plekken worden gefaciliteerd. Denk daarbij aan:
•

Een leegstaand pand in de binnenstad: voeg er bijvoorbeeld een leuk koffietentje aan toe;

•

Buurthuizen: een plek in iedere wijk;

•

Het station: deze beschikt nog over lege ruimtes welke ideaal zijn voor studerende en
werkende reizigers;

•

Horeca: in de huidige trend zie je dat horeca soms met Retail wordt gecombineerd. Waarom
niet horeca aan studieplekken koppelen, of Retail aan studieplekken bijvoorbeeld;

•

Religieuze gebouwen: de moskee beschikt over meerdere ruimtes waaronder lokalen, de St.
Jan krijgt een nieuwe bestemming waarin dit advies kan worden meegenomen;

•

Dorpscentra: Ook in de dorpen moet een mogelijkheid voor studeren er komen.

Uitvoering
Het nadenken en het bespreken van ideeën is stap 1, echter is de uitvoering natuurlijk veel
belangrijker. En deze moet wat ons betreft eerder, dan later. Onze ideeën en adviezen zijn opgesteld
met de gehele jongerenraad en ideeën komen onder andere rechtstreeks van de 320 respondenten.
De uitslag vertelt ons dat er een sterke behoefte is voor kwalitatieve studieplekken op korte termijn,
maar zeker ook op lange termijn moeten zaken voorzien worden die een gunstig effect moeten
hebben op de leer- en studentenomgeving binnen de Gemeente Roosendaal.
Creativiteit is belangrijk bij het uitvoeren van deze ideeën. Om de toffe trendy studieplek te worden,
is niet alleen een stopcontact en wifi nodig: denk aan het organiseren van leuke evenementen op de
studieplekken die zich bezighouden met hele andere disciplines: dans, muziek, schrijven. Vaak als je
disciplines combineert, krijg je hele mooie dingen.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, wensen we u alle wijsheid toe bij dit
dossier*.

Hoogachtend,
Jongerenraad Roosendaal

Namens deze:
Sebastiaan Waegemaekers, Voorzitter Jongerenraad Roosendaal
Mohamed A. Mersel, Algemeen lid Jongerenraad Roosendaal

*Onderzoeksbeperking
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is er geen onderscheid gemaakt tussen middelbare
scholieren en studenten. In andere woorden, we weten niet hoeveel procent van de vragen is
beantwoord door een student of door een middelbare scholier.
Wij vermoeden, gezien de hoeveelheid studenten en middelbare scholieren, dat er meer middelbare
scholieren hebben gereageerd dan studenten; simpelweg omdat de Gemeente Roosendaal meer
middelbare scholieren bevat. Hierbij impliceren wij dat het advies over de behoeften van studenten
nóg urgenter is dan wij in het onderzoek hebben kunnen aantonen.
Mochten de resultaten uit de enquête wenselijk zijn om in te zien, kunnen deze in overleg worden
opgevraagd.

