
Bent u 
ook toe aan 
MOOI groen 
in Sittard-Geleen? 
Wij wel.

Een passage uit onze verkiezingsbelofte 2018-2022; Bij de 
uitvoering van het regulier onderhoud van de openbare 
ruimte vragen wij aandacht voor meer toezicht op de 
kwaliteit van het werk. Onderzocht moet worden of 
inwoners hierbij een rol kunnen vervullen. Denk daarbij 
aan de aanpak van de illegale stortingen. Bovendien zijn 
wij van mening dat niet verder bezuinigd mag worden 
op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte’.

En toch is er door een besluit van 14 november 2018 door 
de raad bezuinigd op onder meer het onderhoudsniveau 
van de openbare ruimte, waarvoor dus ook de gob-fractie 
medeverantwoordelijk is. Dit ondanks klachten van de 
inwoners over het onkruid in de goten, trottoirs en het 
slecht onderhoud van de perken. 

Door de bezuiniging gingen de onderhoudsniveaus van 
de bedrijventerreinen (basis), van de woongebieden 
(basis) en van de centra (hoog) alle drie naar LAAG.  
De buitengebieden waren al op basis van laag en  
bleven laag.

De gevolgen daarvan zijn u allen bekend, onze gemeente 
is er niet mooier op geworden. Onkruid, gras dat 
‘kontjeshoog’ staat, de frequentie van het inzetten van 
onderhoudsmensen is omlaag gegaan en zo kunnen we 
nog wel even doorgaan. Kortom, iedereen is ontevreden. 
En terecht!

De gehele raad wilde zodra het mogelijk was 
deze bezuinigingsmaatregel terugdraaien.  In de 
raadsvergadering van 13 en 14 november 2019 diende 
ons raadslid Marcel Claessens, namens gob, dan ook 
een motie in (die door de gehele raad is aangenomen). 
Met deze motie hebben wij verzocht aan het college om 
inzichtelijk te maken welke meerkosten gemoeid zijn met 
het structureel verhogen van het beheerniveau voor:

Woonwijken; het verhogen van het 
dagelijks onderhoud van reiniging en groen 
naar beheerniveau basis

Centra; het verhogen van het dagelijks 
onderhoud van reiniging en groen naar 
beheerniveau BASIS respectievelijk HOOG.

Tevens inzichtelijk te maken welke 
eenmalige kosten gemaakt moeten worden 
om deze twee beheergroepen (en laten we 
onze bedrijventerreinen niet vergeten) op 
het gewenste niveau te krijgen.

In november staat de begroting op de agenda van de 
raad.  Dit is het moment om o.a. financiele 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 fietspaden 
uit te voeren, onze binnensteden er mooi uit te laten zien. 
Kortom, dat we weer een leefomgeving hebben waar we 
trots op zijn en ons veilig voelen!
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