
Biedt elkaar de helpende hand

Het informatiepunt Samen Sterk is wellicht al bij u bekend, 
en toch brengen wij het nogmaals bij u onder de aandacht. 
Dit informatiepunt is er om mensen met een hulpvraag te 
koppelen aan mensen die hulp bieden.
Kent u iemand in de buurt die wel wat hulp kan gebruiken 

de helpende hand door te wijzen op het informatiepunt 
Samen Sterk. Het is er namelijk voor iedereen. Voor jong 
en oud. Het informatiepunt Samen Sterk is op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur 
telefonisch bereikbaar via het nummer van Partners in 
Welzijn: 046 – 457 57 00.

  Als politieke groepering voor jong en oud 
vragen wij u alert te zijn en waar nodig tijdig 
het juiste signaal af te geven.

Rutte betrekt jeugd bij 
‘leven in coronatijd’

Minister-president sprak tijdens de persconferentie van 
dinsdag 19 mei j.l. tot onze jeugd: “Het coronavirus zet 
het land op zijn kop en zeker ook jullie leven!”. Hij gaf 
onze jeugd een groot compliment en riep ze op om mee 
te denken over hoe we ‘ons land’ de komende tijd gaan 
inrichten.

Meeweten, meedenken, meebeslissen en meedoen, in de 
samenleving, zelfstandig kunnen zijn en je eigen keuzes 
maken dat is voor veel mensen belangrijk. 
Vaak zo vanzelfsprekend en nu even niet…..
Juist aan de groep jongeren, ‘onze toekomstige 
volwassenen van de nieuwe samenleving’, richtte onze 
premier een oproep om mee te denken.

  Aan alle jongeren doen wij een oproep om 
hier gebruik van te maken. gob neemt deze  
oproep serieus en gaat graag in gesprek met 
jongeren. Sta je hiervoor open, mail dan 
naar yvonne.salvino@gob-online.nl

Gebruikersvergoeding 
sportaccommodaties in tijden 
van de corona-crisis

Veel buitensportverenigingen die onder de sportstichting 
vallen hebben in de afgelopen tijd een brief ontvangen 
met daarin de mededeling dat de huur en/of 
gebruikersvergoeding van de sportaccommodaties 
gedurende de crisis volledig betaald moeten worden. 
Daarmee dat de sportstichting kan voldoen aan hun 
lopende verplichtingen.
Ook de binnensportverenigingen ontvingen een brief met 
daarin de mededeling dat zij 25% huurkosten in rekening 
gebracht krijgen.
De sportverenigingen mogen i.v.m. de corona-crisis 
helemaal geen of nagenoeg geen gebruik maken van de 
sportaccommodaties.

De signalen die ons hierover bereikt hebben, hebben 
ertoe geleid om het initiatief te nemen om samen met 
onze coalitiepartners CDA, GroenLinks en Stadspartij, 
vragen te stellen aan het college. Een van de belangrijkste 
vragen was natuurlijk of de gemeente iets kan doen om de 
verenigingen hierin tegemoet te komen.

gob draagt ons verenigingsleven een warm 
hart toe! Wij vinden het verenigingsleven 

in de diverse gemeenschappen.

BELANGRIJK & INTERESSANT 

voor jong en oud 
gob

Sluiten milieuparken, extra zwerfvuil 
en veiligheid

Ons waren veel klachten ten gehore gekomen over RWM. 
Zo werden glasbakken niet meer tijdig geleegd, werd er 
geen oud papier meer opgehaald, milieuparken gesloten 

met de verenigingen het oud papier op te halen. Tijd voor 
gob om aan de bel te trekken bij het college.

  Wat wij nu heel belangrijk vinden is, dat de 
verenigingen weer hun inkomsten kunnen 
genieten. Dus RWM, nu is het tijd om weer 
samen met de verenigingen aan de slag te 
gaan om het oud papier op te halen. Voor 
hen een belangrijke inkomstenbron.

Provincie kiest voorkeursalternatief 
inzake uitbreiding VDL

gekozen in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan 

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de Provincie om 
informatiebijeenkomsten voor de omgeving te houden. 

https://www.gebiedsontwikkelingvdlnedcar.nl/nieuws/
nieuwsberichten/informeren/.

  Voor ons is economie een belangrijk 
speerpunt. Zo zetten wij ons in voor een 
permanente ondersteuning van het 
midden en klein bedrijf. Ook voor een  
grote speler zoals VDL, die onze regio veel 
werkgelegenheid en naamsbekendheid 
biedt.  Voor ons is wel de voorwaarde 
dat er een evenwichtige benadering 
tussen economische ontwikkelingen 

ontwikkelingen bij Holtum, zijn wij extra 
alert, zodat het in Holtum ook goed wonen 

Het zal u niet ontgaan zijn dat door de 
gemeenteraad van Sittard-Geleen op 11 
mei j.l. een ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen voor het Windpark Holtum 
Noord is afgegeven. Dit betekent dat er 
een volgende fase van dit project ingegaan 
wordt. De omgevingsvergunning kunt u 
van 20 mei t/m 1 juli 2020 inzien bij de balie 
Vergunningen van de Stadswinkel, Markt 1 
te Geleen. De stadswinkel is uitsluitend op 
afspraak geopend van maandag t/m vrijdag 
van 08.00 – 18.00 uur en op donderdagavond 
tot 20.00 uur. U kunt de vergunning ook 
digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.
nl. De inzage termijn is 6 weken. Daarna 
moet een besluit genomen worden. 

kenbaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders, 
Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen.

Mocht u vragen over genoemde nieuws items hebben,  
neem dan gerust contact met ons op. Wilt u lid worden, of 

meldt u aan via onze website www.gob-online.nl

Ongeacht de vraag of het onderwerp dat u graag met ons 

mailadres. Ook voor tips.

Namens de fractie gob,

Yvonne Salvino
Fractievoorzitter
06-12391263
yvonne.salvino@gob-online.nl


