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ALGEMENE 
BESCHOUWINGEN

onze 
keuzes!

Veiligheid voorop! Er is 

meer aandacht voor BOA’s en 

crisisbeheersing. Hopelijk komt er 

een goede oplossing voor de overlast 

vrachtauto parkeren in 

de Kampstraat te Geleen.

We kunnen meer 
inzetten op de stedelijke 

ontwikkelingen in beide centra, 
Sittard en Geleen. Het MKB heeft onze 

steun hard nodig.

Onze gemeente is veel te mooi voor onkruid. Eindelijk 
kan er weer goed onderhoud 

plaatsvinden. Wij beseffen dat we daar 
allemaal aan mee betalen. Echter deze impuls 

hebben we echt nodig. De wens van de inwoners 

voor seniorenwoningen op de oude MAVO-locatie in 
Born is ons bekend.

Eindelijk kan er 

invulling gegeven worden 

aan de schaats- en zwemvoorziening 

Glanerbrook. Hopelijk komt ook 

Het Anker met een goed plan.

De kansen die Sittard-Geleen 

heeft op het gebied van toerisme zijn 

legio en met dit actieplan zetten we eindelijk 

grote stappen om van Sittard-Geleen en de Wes-

telijke Mijnstreek een echte toeristische trekpleister 

te maken en tevens de leefbaarheid in onze gemeente 

een impuls te geven. 

Het parkeertarief van 

Sittard wordt aangepast en geeft 

een stimulans om langer in de stad te 

verblijven. Parkeren Geleen komt in de raad 

van  december aan de orde.

Structurele verhoging van het mantelzorgcompliment. Dit in 
combinatie met een lokale tegoedbon, 

die besteed kan worden bij onze eigen ondernemers. Top!

Als gemeente 

blijven we investeren zodat 

de economie blijft draaien en 

werkgelegenheid behouden blijft. 

VDL-Nedcar heeft in het belang van de 

werkgelegenheid onze steun hard nodig.

Mensen die extra hulp nodig 

hebben, die krijgen dat! Bij de 

hulp wordt maatwerk geleverd. 

Wij zullen niemand in de kou laten 

staan.  Een zorgenpunt blijft de 

jeugdzorg.   

De ingang van het 

Kasteelpark Born wordt 

verplaats. Dit is al 10 jaar 

geleden beloofd aan de bewoners in 

de omgeving van de huidige ingang. 

Eindelijk woningbehoud in de kleine kernen, 

schoollocaties Einighausen en Holtum. Nu nog 

woningbouw op de schoollocatie Obbicht en 

Grevenbicht.
Ik ben trots op de 

mensen van gob, die zich 

dag in en dag uit inzetten voor 

onze inwoners, instellingen en 

bedrijven. Samen met die partners 

maken we een toekomstvisie voor onze 

mooie stad en werken met de provincie 

een bestuursakkoord uit. Hieruit zal blijken 

dat het provinciaal bestuur onze stad fors 

zal steunen bij onze inspanningen!

De komende jaren in-
vesteren we tientallen miljoenen 

in groen, klimaatmaatregelen en betere 
straten en stoepen. 

Zo maken we samen onze leefomgeving 
mooier en beter.

We investeren in een 
vitale arbeidsmarkt, in het lokale 

MKB, in de ontwikkelingen bij Nedcar 
en o.a. in de ontwikkelingen bij de Chemelot 
Circular Hub. En we helpen de ondernemers 
die door de corona crisis in de problemen zijn 

gekomen. Het onderhoudsniveau 
op de bedrijventerreinen wordt verhoogd.

gob zet zich in voor het behoud 

van de acute zorg (cardiologie en 

longziekte) bij Zuyderland in Sittard-

Geleen en voor een gunstiger parkeer- 

starttarief bij Zuyderland ziekenhuis.

gob vindt de toekomst van onze 
stad met haar inwoners en 

ondernemers belangrijk. De stad 
heeft te lang op slot gestaan. 

We moeten vooruit. Onze stad 
toekomstbestendig maken. Bij 

alles wat we doen, gaat het altijd 
om de mens. Want de mensen 

maken onze stad!


