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Beste bestuursleden en beheerders, 
 
De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen de hele samenleving, ook de 
verenigingen, stichtingen en accommodaties in Sittard-Geleen. Activiteiten kunnen niet 
of in aangepaste vorm plaatsvinden. Dat kan vragen oproepen, of misschien wel zorgen 
over het voortbestaan van uw vereniging, stichting of accommodatie. In deze brief leest 
u waar u terecht kunt met vragen. 
 
Landelijke richtlijnen 
De landelijke maatregelen volgen elkaar op. Actuele informatie over de landelijke 
maatregelen en richtlijnen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Mogelijk heeft uw 
brancheorganisatie een vertaling gemaakt van de richtlijnen voor uw branche. Mocht u 
naar aanleiding van de landelijke richtlijnen nog vragen hebben, ondersteunen wij u 
graag. 
 
Steun 
Het kabinet komt onder meer de culturele, creatieve en sportsector tegemoet met 
verschillende maatregelen voor de geleden schade. De uitvoering van een aantal 
tegemoetkomingen ligt bij de gemeente. Wanneer de landelijke steun niet mogelijk of 
niet toereikend is voor uw vereniging, stichting of accommodatie, zijn wij bereid mee te 
denken en eventueel maatwerk te leveren. 
 
Vragen of meer informatie? 
Meer informatie voor verenigingen en stichtingen treft u aan op onze website 
www.sittard-geleen.nl, zoekterm ‘verenigingen’. Heeft u vragen of wilt u graag dat we 
met u meedenken? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekpersoon of met één 
van onderstaande medewerkers via het telefoonnummer 14 046 of per mail: 

• Accommodaties:  
Frank Arets, email: frank.arets@sittard-geleen.nl 
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• Cultuur: 
Jan Miltenburg, email: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl 

• Evenementen: 
Katarina Boels, email: katarina.boels@sittard-geleen.nl 

• Sport:  
Dré Biesmans, email: dre.biesmans@sittard-geleen.nl 

• Jeugd en Onderwijs:  
Marjon van der Leeuw: marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl 

• Welzijn en zorg: 
Miranda Hoffman, email: miranda.hoffman@sittard-geleen.nl 

• Armoedebestrijding 
Anouk Harle, email: anouk.harle@sittard-geleen.nl 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, 
 
 
 
 
Mr. J.Th.C.M. Verheijen,                      mr. G.J.C. Kusters, 
burgemeester                                     gemeentesecretaris  
 
 
 


