
MOOI groen in Sittard-Geleen

In november staat de begroting op de agenda van de raad. 
Dit is het moment om o.a. de fi nanciële middelen vrij te 
spelen, voor het onderhoud in de openbare ruimte. Of 
beter gezegd, dat er weer met meer regelmaat mensen 
ingezet kunnen worden om het gras te maaien, het onkruid 
te wieden, reparaties aan stoepen en fi etspaden uit te 
voeren, onze binnensteden en bedrijfsterreinen er mooi 
uit te laten zien. Kortom, dat we weer een leefomgeving 
hebben waar we trots op zijn en ons veilig voelen.

geloofwaardig, open en betrouwbaar…
op deze wijze communiceren wij met u. 
gob is er voorstander van dat de openbare 
ruimte grondig aangepakt wordt. Hier 
mag niet langer op bezuinigd worden. 
Wij zijn echt niet de enige partij die hier 
achter staat. En terecht.  Bij de aanstaande 
begrotingsbehandeling zullen wij op een 
open en betrouwbare wijze communiceren, 
waarom dagelijks onderhoud van reiniging 
en groen ons 1,2 miljoen euro extra per jaar 
waard is in de begroting.

Windmolens in Holtum

Wat was dit een lastig dossier. Geloof me, dat menig gob
raadslid hier wakker van gelegen hee�t.  Ons raadslid Ivo 
Tillie hee�t dit dossier behandeld en om in zijn woorden te 
spreken ‘een buikpijn dossier’. 

Eigenlijk best gek, want zowel lokaal, provinciaal, landelijk, 
Europees als mondiaal zijn  duurzaamheiddoelstellingen 
vastgesteld om zowel onze aarde te redden als een 
lee�bare omgeving door te geven aan onze kinderen 
en kleinkinderen. Dat bese�fende hee�t gob in haar 
verkiezingsprogramma aangegeven voorstander te 
zijn van nieuwe technologieën en ontwikkelingen die 
duurzaamheid van onze samenleving bevorderen en 
daarmee maatschappelijk rendement creëren. We 
verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Alternatieve 
energiebronnen zijn dus nodig.  Zonne-energie levert 
een grote bijdrage, maar er is ook meer nodig en dus ook 
windenergie. De Provincie hee�t uiteindelijk besloten 
in de industriegebieden windparken te laten plaatsen, 
waaronder Holtum Noord.

Dit was en is een moeilijke keuze, want we hebben als 
gemeente de taak om voor al onze inwoners te zorgen. 
Zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Voor 
zowel energievoorziening als voor lee�baarheid. 

BELANGRIJK & INTERESSANT 

voor jong en oud 
gob, NOVEMBER 2020
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Lee�baarheid is 1 van onze bouwstenen. Voor ons een hele 
belangrijke bouwsteen. Immers een woning aansluiten op 
alternatieve energie, waardoor de waarde wordt behouden, 
is ook lee�baarheid. Dit hee�t dan ook gemaakt dat Ivo vaak 
in gesprek is geweest met de actiegroep BLOW. Hij is de 
verbinding blijven maken. Daarnaast is hij op zoek gegaan 
naar oplossingen voor mogelijke geluidsproblemen en 
slagschaduw. Fred Vroomen o.a. hee�t hem daar volop in 
gesteund. Op enig moment adviseerden zij de fractie om 
een windmolen zonder wieken aan te bevelen. Zij hebben 
daar heel wat speurwerk en navraag voor gedaan. Zo 
hebben zij navraag gedaan  bij de belangrijkste bedrijven 
die hiermee bezig zijn, zoals het bedrijf Vortex in Spanje, 
het Belgisch bedrijf Wingardium-Energy en bij de TU in 
Del�t. Dat alles leerde hen dat de technologie heel ver is, 
maar nog niet ver genoeg. Toch hee�t de fractie een motie 
ingediend. In die motie verzoeken wij aan de betre�fende 
wethouder / college, om met Engie in gesprek te gaan om 
de nieuwste technologische ontwikkelingen mee te nemen 
in hun keuze voor het type windturbine op industriegebied 
Holtum Noord en daarvoor verder te kijken dan alleen de 
standaard windturbines. Wij zijn in ieder geval verheugd 
dat we dit voor onze inwoners en ondernemers bereikt 
hebben.

Het zal u zeker ook niet ontgaan zijn dat 2 van onze 
fractieleden niet gestemd hebben, en wel Paul Verjans en 
Marcel Claessen. Raadsleden zijn zelf verantwoordelijk om 
te voorkomen dat er sprake is van belangenverstrengeling 
of dat de schijn van belangenverstrengeling ontstaat. Bij 
zowel Paul en Marcel was dat geval. Wij respecteren hun 
keuze en staan vierkant achter hun standpunt.

geloofwaardig, open en betrouwbaar… op 
deze wijze willen wij met u communiceren. 
Open tegen u zijn waarom wij ergens 
voor zijn, ook al is deze keuze niet altijd 
makkelijk. 

Zuyderland ziekenhuis

Wij werden ernstig verrast door de berichtgevingen inzake 
het opzeggen van de samenwerking van de gezamenlijke 
huisartsen met Zuyderland ziekenhuis. We dienden hier 
al een art. 43 over in. Als toevoeging hierop hebben wij een 
volgend statement gecommuniceerd. 

gob hecht eraan om onverkort de steun uit te spreken 
voor het doel van de huisartsen, behoud van een 
volwaardig spoedeisende hulp met cardiologie en long 
expertise, en roept Zuyderland op om af te zien van 
de voorgenomen verschraling van onze spoedeisende 
hulp. De gemeente Sittard-Geleen is vanaf de bouw een 
zeer loyale partner geweest van Zuyderland onder alle 
omstandigheden! Daarin past niet dat Zuyderland de 
gemeente en de huisartsen de rug toekeert! 

geloofwaardig, open en betrouwbaar… 
op deze wijze hebben wij ook naar 
deze casus gekeken. gob staat voor een 
volwaardige zorg in een goed ziekenhuis in 
eigen gemeente. Wij volgen deze casus zeer 
nauwlettend en een motie van onze zijde 
kunt u verwachten.

VDL Nedcar

Tenslotte werden we opgeschrikt door het bericht dat 
BMW na 2023 geen opdrachten meer gee�t aan VDL 
Nedcar. Voor het personeel is dat zeer slecht nieuws. Zoals 
iedereen weet hee�t gob ook in het verleden geknokt voor 
het behoud van werkgelegenheid bij Nedcar. Dat zullen 
we blijven doen. Onze wethouder economische zaken en 
arbeidsmarkt Pieter Meekels hee�t dat in het verleden ook 
laten zien.

Mocht  u nog vragen hebben over genoemde items, neem 
dan gerust contact met ons op. Wilt u lid worden, of hee�t 
u interesse en zou u hierover graag in gesprek willen, 
meldt u dan via onze website, www.gob-online.nl.

Namens de fractie gob,

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