politieke groepering

vanuit het hart
Jong en oud samen
voor een leefbaar
en economisch sterk
Sittard-Geleen
in dorp én stad!

verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Scan mij!

Speerpunten
1.

2.

De samenleving moet ruimte en verantwoordelijkheid

verkiezingsprogramma 2022 - 2026
10.

participatiebedrijf Vidar in te zetten in de openbare

Pag. 7

ruimte. Met deze werkervaring kunnen mensen worden

De gemeentelijke organisatie moet zich dienstbaar

begeleid naar een nieuwe vaste baan.

opstellen. Daarbij is “dienstbaarheid aan de inwoners
en ondernemers” belangrijker dan het “dienen van de

3.

(snel)fietsverbindingen, tussen de verschillende kernen
en werklocaties van en in onze gemeente, maar ook naar

Kunnen meedoen telt voor iedereen in Sittard-Geleen.

bestemmingen in onze regio buiten de gemeentegrens.

Werkwijze en instrumenten die worden ingezet bij het

Pag. 11
12.

langs landwegen zodat het buitengebied veiliger wordt

Pag.7

om te wandelen en te fietsen.

De cirkel van armoede, schulden en kansongelijkheid

Pag. 11
13.

willen we meer aandacht voor een veilige oversteek van

Pag. 8

langzaam verkeer.

Verenigingen en organisatoren op gebied van cultuur,

Pag. 11
14.

modernisering van het sirene-alarmeringssysteem dat

worden. Hierbij is extra aandacht nodig voor de jeugd en

bij grote calamiteiten wordt ingezet.

jongeren.

Pag. 11
15.

Er moet snel een oplossing komen voor de ongewenste

gob is voorstander van kindcentra waar alle kindgerichte

situatie rond het parkeren van vrachtauto’s uit veelal

functies bij elkaar worden gebracht en zo elkaar

het buitenland. Ook de sociale omstandigheden van de

versterken, ook als de gemeente op onderdelen geen

vrachtwagenchauffeurs verdienen onze aandacht.
Pag. 11

Pag. 9

16.

Na een woninginbraak krijgen mensen het gevoel dat

Onderwijs- en kennisinstituten dienen opleidingen

ze in de eigen woning niet meer veilig zijn. Hier dient

aan te bieden gericht op competenties en kennis die

niet alleen aandacht te zijn voor preventie en opsporing,

werkgevers in deze regio vragen.

maar ook voor adequate slachtofferhulp.

Pag. 9

Pag. 11

Bij herinrichting van wijken of omvorming van de

17.

woningvoorraad moet gekeken worden hoe groen kan
gordels ontwikkelen. Natuurinclusiviteit wordt

Cameratoezicht mag veel vaker worden ingezet waar het
gaat om veiligheid en delicten in de openbare ruimte.

worden toegevoegd in de wijken. We willen groene

9.

Sittard-Geleen moet inzetten op behoud en

gefaciliteerd, ook om meer toekomstbestendig te

wettelijke taak heeft.

8.

Op wegen waar 50 km per uur mag worden gereden

tot brede welvaart voor iedereen.

Pag. 8

7.

Er dient werk te worden gemaakt van voet- en fietspaden

verschillende doelgroepen.

sport en evenementen moeten worden gesteund en

6.

Er dient te worden geïnvesteerd in veilige

Pag. 7

moet worden doorbroken om daadwerkelijk te komen

5.

Pag. 10
11.

regels”.

betrekken van inwoners moeten zijn afgestemd op de

4.

gob is er voorstander van op grotere schaal mensen via

krijgen om samen een sterke gemeente vorm te geven.

Pag. 11
18.

Om te voorkomen dat speculatieve beleggers de

dus meer en meer het uitgangspunt bij ruimtelijke

markt bepalen krijgen initiatieven als het “Collectief

ontwikkelingen.

Particulier Opdrachtgeverschap”, indien mogelijk, een

Pag. 10

voorkeurspositie bij het (her)ontwikkelen van terreinen

Uiteraard dienen de gebruikers van de openbare ruimte

of gebouwen.

vroegtijdig betrokken te worden bij het maken van
ontwerpen en keuzes. Het werken met “beginspraak”

Pag. 12
19.

De gemeente moet faciliteren dat ouderen in hun

vanuit het mede-eigenaarschap van de inwoners is dan

vertrouwde woonomgeving en in de nabijheid van hun

ook de basis.

hulpnetwerk in de eigen kleine kern of wijk kunnen

Pag. 10

blijven wonen.
Pag. 12

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2022 - 2026

PAGINA 2

20.

21.

De gemeente moet het initiatief nemen tot het bouwen

23.

jongeren, die binding hebben met deze dorpen.

voorstander van de transformatie van Sittard-Centrum

Pag. 12

naar een toeristisch centrum.

Wij zijn voorstander van het ombouwen van leegstaande

Pag. 16
32.

25.

van morgen (smart city). Slimme oplossingen kunnen

Groen en natuur zijn belangrijk, daarom geldt nog steeds

ook helpen met stedelijke en maatschappelijke opgaves

het uitgangspunt: “Graetheide Groen”.

en om te innoveren op beheertaken van de gemeente.

Pag. 12

Pag. 17

Opwekking van zonne-energie en het gebruik van

33.

Er dienen meer promotieactiviteiten te worden

restwarmte mag uitgebreid worden. Maar Sittard-

ontwikkeld in onder meer Duitsland en België om

Geleen moet ook een proeftuin worden van nieuwe

aandacht te vragen voor de vele recreatieve plekken in

ideeën op het gebied van energieopwekking.

onze gemeente.
Pag. 17

Ten aanzien van windenergie wacht gob de landelijke

34.

Initiatieven van inwoners en lokale ondernemers voor

windturbinenormen op gebied van geluid, slagschaduw

het tot stand komen van wandel- en fietsommetjes

en veiligheid af.

steunen wij. Hiermee kunnen ook eigen inwoners en

Pag. 12-13

mensen uit de omgeving de vele mooie en bijzondere

gob vindt het belangrijk dat er gelet wordt op een goed

plekken in Sittard-Geleen beleven.

evenwicht tussen de economische ontwikkeling en de
leefbaarheid.
26.

Sittard-Geleen moet zich ontwikkelen tot de slimme stad

Pag. 12

Pag. 12-13
24.

Voor Geleen steunt gob de transformatie van GeleenCentrum naar de meest circulaire binnenstad. Ook is gob

winkels, kantoren en fabriekspanden naar woningen.
22.

31.

van betaalbare woningen in de dorpen voor lokale

Pag. 17
35.

We moeten de corona-effecten blijven volgen en gob zal

Pag. 14

zich sterk blijven maken voor passende maatregelen voor

De groei van de economie in onze regio moet een

degene die nadeel ondervonden hebben van corona.

zichtbare bijdrage leveren aan het vergroten van de

Pag. 18

welvaart en leefbaarheid in Sittard-Geleen, zodat onze
inwoners niet alleen de lasten, maar meer de lusten van
de groei ervaren.
Pag. 14
27.

Het is belangrijk mensen zonder werk of mensen die
van baan willen veranderen op te leiden om geschikt te
worden voor de beschikbare banen. Dat geldt net zo voor
mensen die begeleid worden door het UWV.
Pag. 15

28.

Het is belangrijk dat opleidingen nu al inzetten op
toekomstige bedrijvigheid op gebied van onder meer
digitalisering en duurzaamheid en circulaire economie.
Pag. 15

29.

Er moet stevig worden ingezet op het verbeteren van het
ondernemersklimaat, vooral gericht op lokale zzp’ers en
mkb’ers. Zij zijn cruciaal voor het leefbaar houden van
onze samenleving.
Pag. 16

30.

Het lokale draagvlak voor het grootbedrijf en
wereldspelers moet worden vergroot door ze “een
gezicht” te geven en ze te verbinden met de stad.
Pag. 16

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2022 - 2026

PAGINA 3

Inhoudsopgave
Speerpunten verkiezingsprogramma 2022 - 2026

2

1.

Inleiding

6

2.

Samen met jong en oud

7

3.

Een leefbaar Sittard-Geleen
Brede welvaart bevorderen
Een leven lang ontwikkelen en leren
Cultuur
De openbare ruimte: onze leefomgeving
Veilig verkeer
Objectieve en subjectieve veiligheid
Wonen
Buitengebied
Energietransitie

8
8
9
9
10
11
11
12
12
12

4. Een economisch sterk Sittard-Geleen!
Economie versus leefbaarheid
Meer mensen aan het werk
Samen aan de slag
De gemeente als partner van de ondernemer
Centra Sittard en Geleen
Slimme stad
Vrijetijdseconomie en toerisme

14
14
15
15
15
16
17
17

5.

Tenslotte

18

6.

Terugblik op een bewogen periode 2018-2022

19

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2022 - 2026

PAGINA 5

1. Inleiding
De Politieke Groepering gob is diep geworteld in de
samenleving van Sittard-Geleen. De afgelopen vier
bestuursperiodes maakte gob deel uit van de coalitie
en het college van Burgemeester en Wethouders. Het
gedachtengoed van gob is daardoor in veel gemeentelijke
beleids- en uitvoeringsplannen verwerkt. Onze
samenleving ontwikkelt zich verder en gob vindt het
daarom belangrijk de mening van de inwoners te blijven
vertalen naar het gemeentelijke doen en laten.

De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat
gezondheid een groot goed is. De kwaliteit van de
leefomgeving en voorzieningen, (sociale) veiligheid
in dorpen en wijken en de sociaal-maatschappelijke
omstandigheden van u als inwoner dragen bij aan de
positieve gezondheid en gezondheidsbeleving. Daarom
blijft gob inzetten op een leefbaar Sittard-Geleen in dorp
en stad, waarin brede welvaart wordt bevorderd. Brede
welvaart betreft in de basis het welzijn van ons allen.

In maart 2021 heeft de gemeenteraad de “Toekomstvisie
Sittard-Geleen 2030, een veerkrachtige stad” vastgesteld
als richtinggevend kader. Deze visie is opgesteld door een
groot aantal toekomstambassadeurs op basis van input
van en na een dialoog mét de samenleving. Deze groep
van toekomstambassadeurs bestaat uit inwoners, allerlei
maatschappelijke partners, ondernemers, raadsleden,
burgemeester en wethouders.

Het sterke ondernemersklimaat van Sittard-Geleen is
belangrijk voor onze samenleving, maar economische
activiteiten leveren soms spanningen op. Daarom
vindt gob het belangrijk dat er gelet wordt op een
goed evenwicht tussen de economische ontwikkeling
en de gevolgen ervan voor de leefbaarheid. Om te
kunnen blijven spreken van een economisch sterk
Sittard-Geleen vindt gob dat meer samenwerking
met ondernemers moet worden gezocht. Door de
gemeente als een serviceorganisatie te laten denken
vanuit een ondernemersperspectief ontstaat meer
oog voor behoeften en mogelijkheden. Sterke
economische ontwikkelingen zijn belangrijk om
de vele maatschappelijke doelstellingen, zoals
klimaatverandering, energietransitie, herstel van de
natuur en de transitie naar een circulaire economie
betaalbaar te maken.

De Toekomstvisie zet in op de veerkracht van SittardGeleen en in het bijzonder op het bevorderen van
gezondheid, op innovatie en ondernemerschap en op
verduurzaming. Onderwerpen die prima aansluiten bij de
gob-hoofdthema’s Economie en Leefbaarheid.
gob onderschrijft dan ook deze Toekomstvisie. Het
is een visie van de samenleving. Dat geldt daarmee
onlosmakelijk ook voor de samenwerking die eruit
voortvloeit. Als politieke groepering staan we dicht
bij de inwoners en zijn we een onderdeel van die
samenleving. Ook wij willen de Toekomst die beschreven
wordt in de Toekomstvisie mee realiseren. In dit
verkiezingsprogramma zetten we onze accenten bij de
speerpunten van de Toekomstvisie en laten we zien aan
welke onderwerpen gob de komende jaren extra aandacht
wil geven.
Om deze accenten in dit verkiezingsprogramma 20222026 te kunnen zetten hebben we met de leden discussies
gevoerd over de kernthema’s van gob en de relatie
daarvan met de Toekomstvisie. Voorop staat dat we ons
inzetten voor alle inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden in Sittard-Geleen, voor jong en oud
dus. In de afgelopen jaren heeft Sittard-Geleen, mede
door de gob-inbreng, flinke stappen gezet op het gebied
van inwonerparticipatie. Dit blijft een aanhoudend punt
van aandacht. Zo ook de verdere doorontwikkeling van de
gemeentelijke organisatie, waarbij “dienstbaarheid aan de
inwoners” voorop dient te staan.
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Als politieke groepering staan we dicht bij
de inwoners en zijn we een onderdeel van die
samenleving.
Vanzelfsprekend is gob bereid ook de komende jaren
bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen om deze
missie verder waar te maken. Mét en vóór de inwoners,
ondernemers en andere belanghebbenden, want alleen
samen maken we Sittard-Geleen. Daarom gaat gob ook
in komende periode, samen met jong en oud, voor een
leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp en
stad!
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2. Samen met jong en oud
Institutionele Veerkracht, Samen aan de slag
“In 2030 is Sittard-Geleen een stad waar we constructief samenwerken. Een gemeenschap van inwoners,
organisaties, bedrijven en overheid. Wij bouwen aan een veerkrachtige stad waar we trots op zijn. Een stad
die zich kenmerkt door haar vele gezichten, met alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Dat gebeurt
door samen en gelijkwaardig te werken aan onze stad. Met buurten en kernen als vertrekpunt. Want hier
komen kansen en vernieuwingen bijeen. We pakken eigen initiatieven op om onze Toekomstvisie echt waar
te maken. Iedereen die het aangaat, denkt mee en komt samen tot uitvoering. Zo wordt co-creatie (‘samen
doen’) onze tweede natuur.”
Bron: Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030

In de afgelopen jaren heeft Sittard-Geleen, mede door de
gob-inbreng, al flinke stappen gezet op het gebied van
inwonerparticipatie. gob vindt het van cruciaal belang
om de samenleving ruimte en verantwoordelijkheid te
geven in het samen vormgeven van een sterke gemeente.
We willen dat de gemeentelijke organisatie dit doet
op basis van gelijkwaardigheid, dus samenwerken en
beslissen met inwoners, organisaties en bedrijven in
Sittard-Geleen. En daarom inwoners en andere gebruikers
en belanghebbenden oprecht en tijdig betrekken bij alles
wat we doen. Niet alleen in de uitvoering, maar ook bij
het maken van nieuwe plannen en beleid. De inwoner
of ondernemer weet immers zelf wat goed is voor hem
of haar. Een open en duidelijke communicatie tijdens
lopende processen of projecten is onmisbaar. Op die
manier kunnen de inwoners en belanghebbenden horen
en lezen dat die processen of projecten over hen gaan.
En dat zij daadwerkelijk mogen meedenken, -praten en
handelen. Voorkomen moet worden dat men zich plots
geconfronteerd voelt met nieuws over processen die hen
aangaan, op een moment dat deze bijna zijn afgerond.
Dit is echter een leertraject voor alle betrokkenen en
daarin komt het voor dat iets nog niet optimaal gaat.
De gemeentelijke organisatie moet open staan voor
vernieuwing, zich dienstbaar opstellen en waar nodig
verantwoordelijkheid nemen. Kwaliteiten als het hebben
van respect voor elkaars rollen en bevoegdheden, begrip
voor andere standpunten, zijn essentieel voor het
ontwikkelen van een doorlopende samenwerking en
samenspraak.
Kortom, bij de verdere uitwerking en uitvoering van
de Toekomstvisie is het belangrijk dat een goede
verbinding bestaat tussen gemeente, inwoners,
organisaties, bedrijven, toekomstambassadeurs en
andere belanghebbenden. Dat vraagt om verdere
doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie,
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waarbij “dienstbaarheid aan de inwoners en ondernemers”
belangrijker is dan het “dienen van de regels”. Oprecht
verbinding maken met de mensen waar we het voor doen,
oprecht luisteren naar hun ideeën, wensen en noden en
er vervolgens ook iets mee doen. Niet alle wensen kunnen
worden ingevuld, dus ook daarom is eerlijkheid en snelle
duidelijkheid van belang. Door een werkwijze dicht bij
inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kan
het vertrouwen groeien dat de gemeente er is voor de
inwoners en niet andersom.
Kunnen meedoen telt voor iedereen in Sittard-Geleen. Dat
betekent dat onderwerpkeuzes maar ook de werkwijze,
instrumenten die worden ingezet, afgestemd moeten zijn
op de verschillende doelgroepen. Dus wordt rekening
gehouden met de toegankelijkheid ervan zowel digitaal
als analoog, voor jong en oud en voor bijvoorbeeld
mensen met minder sterk ontwikkelde visuele, auditieve
of taalkundige vaardigheden. Hiermee ontstaat een
breed aanbod van werkwijzen en verschijningsvormen.
Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een inclusieve
samenleving.
“Samen”, dat betekent naast meedoen tevens gedeelde
verantwoordelijkheid. De gemeente kan zelf uitvoeren,
maar vaker zal dit samen met of door andere partners
gebeuren. De gemeente zal dan aan ideeën en voorstellen
van initiatiefnemers ondersteuning bieden, zonder het
initiatief over te nemen.
“Samen” betekent, verantwoordelijkheid geven, dus
streven wij naar wijkgerichte budgetten waarover
betrokken buurtbewoners mede zeggenschap krijgen.
Wij denken hier bijvoorbeeld aan het geschikt maken van
veilige speelplekken voor kinderen en beweegstimulering
voor ouderen. Maar ook het variëren in onderhoudsniveau
van de openbare ruimte kan op die manier vorm krijgen.
De inwoners zijn hier mede aan zet.
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3. Een leefbaar Sittard-Geleen
Sociale veerkracht, een gezond Sittard-Geleen
“In 2030 zijn en voelen inwoners zich gezonder. Als iemand buiten de boot dreigt te vallen, helpen we elkaar.
Met ook oog voor mensen met een beperking of handicap. Iedereen kan meedoen. Op de arbeidsmarkt, in
onderwijs en in de vrije tijd. We zitten lekker in ons vel en hebben vertrouwen en zin in de toekomst.
Dit gebeurt door sociale contacten te stimuleren (samenredzaamheid) en het organiseren van culturele
activiteiten voor iedereen. We ontmoeten elkaar op uitnodigende plekken in de eigen buurt of kern. We
bevorderen een gezonde leefstijl, sport en bewegen. We hebben aandacht voor gezonde voeding. Waar zorg
nodig is, organiseren we dat zo veel mogelijk thuis.
In onze stad krijgt iedereen de kans zich een leven lang te ontwikkelen, jong en oud. Er zijn volop
mogelijkheden, onderwijs in alle soorten en maten. En je doet in je eigen gemeente op veel boeiende
en uiteenlopende werkplekken nieuwe ervaringen op. Of het nu om de zorg, de chemie, de logistiek, het
toerisme of de autoindustrie gaat.”
Bron: Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030

Brede welvaart bevorderen
Dat gezondheid ons grootste goed is, heeft de coronacrisis
nog eens duidelijk gemaakt. Dat geldt voor ieder van
ons en voor onze gehele samenleving. Het stelt ons in
staat maatschappelijk te functioneren. Een gezonde
leefstijl draagt bij aan het fysieke en mentale welzijn,
versterkt het immuunsysteem en vergroot de kwaliteit
van leven. Van jongs af aan. Een kind dat gezond opgroeit
heeft meer kansen om zich fysiek, mentaal en sociaal te
ontwikkelen. In Zuid-Limburg wordt via het programma
Trendbreuk Zuid-Limburg al intensief samengewerkt om
de gezondheid van inwoners te verbeteren en nieuwe
generaties gezond te laten opgroeien. Gelukkig zien we
dat ook landelijk steeds meer draagvlak ontstaat om
de veelal tijdelijke inzet op preventie via projectmatige
financiering, te voorzien van een structurele basis en
structureel budget.
In de gemeentelijke begroting moet volgens gob
voldoende geld beschikbaar zijn om te werken aan
preventie. Dit vanuit het gedachtegoed van positieve
gezondheid. We denken dan onder andere aan de
verdere uitvoering van het programma Kansrijke Start, de
stimulering van de Gezonde Basisschool van de Toekomst
en de gezonde kantines, zoals die vanuit de Trendbreuk
zijn aangezet voor de jongste generaties. Maar ook
het voorkomen van eenzaamheid, het tegengaan van
armoede, het leefstijlprogramma Healthy Life en de
aanpak van laaggeletterdheid dragen bij aan een betere
gezondheid en gezondheidsbeleving. Ook hiervoor zal
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geld beschikbaar moeten zijn.
De aanpak van armoede hangt nauw samen met het
verkleinen van de gezondheidsachterstand. Het langdurig
ervaren van stress als gevolg van armoede of schulden
heeft immers grote negatieve gevolgen voor psychische
en lichamelijke gezondheid. Tegelijkertijd zorgt die stress
ervoor dat mensen geen aandacht (kunnen) hebben voor
zaken als leefstijl, ze zijn telkens weer bezig de eindjes aan
elkaar te knopen. Daarom moet de cirkel van armoede,
schulden en kansongelijkheid worden doorbroken om
daadwerkelijk te komen tot brede welvaart voor iedereen.
Meedoen is ook belangrijk bij het tegengaan van armoede.
Omdat het soms moeilijk is te erkennen dat er armoede
is, mag de drempel niet te hoog zijn. De beschikbare
voorzieningen moeten nog beter bekend worden gemaakt,
bijvoorbeeld op scholen. Door (school)maatschappelijk
werk en leerkrachten meer vertrouwen te geven in het
toepassen van ondersteuningsinstrumenten kunnen
zij mensen die in armoede leven sneller en makkelijker
helpen.
In het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid kunnen
maatschappelijke-, culturele- en sportverenigingen een
cruciale rol spelen. Zij zorgen met hun bijeenkomsten
en activiteiten immers voor sociale cohesie. We
willen de bestaande structuur van verenigingen en
vrijwilligersorganisaties ondersteunen om richting 2030
meer toekomstbestendig te worden. Dit vraagt om de
ontwikkeling van een gezamenlijk plan dat antwoord geeft
op de vraag hoe verenigingen geholpen kunnen worden,
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bijvoorbeeld bij bestuurlijke ontwikkeling, met advies
rond wet- en regelgeving en bij het werven van fondsen en
vrijwilligers.
Sportverenigingen zouden bijvoorbeeld geholpen kunnen
worden door het afnemen van lessen die vervolgens gratis
aangeboden worden aan ouderen of andere doelgroepen.
Zo kan tegelijk “meer bewegen” worden bevorderd en
krijgen verenigingen nieuwe leden hetgeen weer bijdraagt
aan de levensvatbaarheid. Gezondheid kan zo meer en
meer een centrale leidraad vormen voor verbindingen
tussen inwoners en verenigingen.

In het voorkomen en tegengaan van
eenzaamheid kunnen maatschappelijke-,
culturele- en sportverenigingen een cruciale
rol spelen.
Voor gob telt iedereen. Kwetsbare mensen krijgen extra
mogelijkheden met nieuwe programma’s. Thuiszitten doet
niemand graag, dus je doet graag dat wat je kunt! Daarom
is een persoonlijke begeleiding van mensen die nog niet
(kunnen) deelnemen aan het arbeidsproces van belang.
Voor inwoners die gebruik maken van jeugdzorg of Wmo
moet maatwerk het uitgangspunt zijn. Niet elk mens is
hetzelfde, dus is hulp op maat geboden. Elkaar helpen in
de wijk is van grote waarde, daarom hoeft niet alle aanbod
geprofessionaliseerd te worden. Wanneer daarbij echter
ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van
straatcoaches die met overlastgevers in gesprek gaan, dan
moet die hulp op maat geboden worden.

Een leven lang ontwikkelen en leren
Sittard-Geleen is een onderwijsstad. Vele verschillende
opleidingen bieden onze talenten mogelijkheden om
te leren en te ontwikkelen. Dat begint al in de jonge
levensfase. Daarom is gob voorstander van kindcentra
waar alle kindgerichte functies bij elkaar worden
gebracht en zo elkaar versterken. In de uitwerking van
het Onderwijs Huisvestingsplan moet daarom niet alleen
rekening worden gehouden met de onderwijsfunctie
(waarin de gemeente een wettelijke taak heeft), maar
ook met buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen.
Laagdrempelige ondersteuning van kinderen kan
voorkomen dat er grotere problemen ontstaan, daarom
vindt gob van belang dat het schoolmaatschappelijk
werk uitgebreid wordt. Scholen in primair en voortgezet
onderwijs moeten inclusief zijn, dus ook aandacht hebben
voor kinderen die andere begeleiding nodig hebben. Dit
geldt bijvoorbeeld voor hoogbegaafde of hoogsensitieve
kinderen, kinderen met een taalachterstand of kinderen
die in armoede opgroeien. Vroege herkenning en de juiste
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begeleiding op school zijn daarbij nodig. De gemeente
kan de scholen stimuleren om hiervoor meer aandacht te
hebben.
Verder dient er bij onderwijs- en kennisinstituten
blijvende aandacht te zijn voor de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt. Dus opleidingen aanbieden
gericht op competenties en kennis die werkgevers in
deze regio vragen. Dat geldt niet alleen voor jongeren.
Ook mensen zonder werk of mensen die van baan willen
veranderen moeten kunnen worden opgeleid om geschikt
te worden voor de beschikbare banen.
De ondersteuning van jeugd- en jongerenorganisaties,
zoals Scouting en Jong Nederland verdient onze aandacht.
Zij dragen bij aan sociale en persoonlijke ontwikkeling
van onze jeugd en werken preventief waar het gaat om het
tegengaan van uitval van jongeren. Hetzelfde geldt voor
jeugdafdelingen van sport- en culturele verenigingen.

Cultuur
Sittard-Geleen moet een gastvrije en inspirerende
gemeente zijn voor onze inwoners, studenten,
nieuwkomers en ondernemers.
Daarom zijn aantrekkelijke voorzieningen van belang.
Mensen willen immers vertier, ontmoeting en inspiratie.
Cultuur, sport en evenementen dragen bij aan “je prettig
en goed voelen” in onze gemeente. Daarom moeten
verenigingen en organisatoren worden gesteund en
gefaciliteerd. Hierbij is extra aandacht nodig voor
de jeugd en jongeren. Deze leeftijdsgroep wil graag
ontmoetingsplekken of bijvoorbeeld een dancefeest
houden. Culturele voorzieningen kunnen SittardGeleen aantrekkelijk houden voor carrière-starters en
kenniswerkers waardoor ze ook in onze gemeente willen
blijven (en niet naar de randstad vertrekken). Omwille
van deze doelgroep en tevens de ambities van onze eigen
gemeente als innovatieve en leefbare gemeente verdient
dit aspect aandacht.
Daarom wil gob dat in overleg met de doelgroep wordt
bekeken welke voorzieningen waarde kunnen toevoegen.
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Ecologische veerkracht, een duurzaam Sittard-Geleen
“In 2030 is Sittard-Geleen een stad waar het goed en veilig leven is, voor jong en oud. Voor onze huidige
inwoners en voor nieuwe mensen. Met aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Groen en
water zijn nóg meer met elkaar verbonden en het aantal soorten dieren en planten groeit.
Dit gebeurt door een breed woningenaanbod in typen, prijsklassen en gebruik. Je kunt hier heel landelijk,
maar ook stedelijk wonen. We bouwen en renoveren met duurzamere materialen. Onze energie is
duurzamer en maakt gebruik van zon, wind en restwarmte van onze industrie. De openbare ruimte richten
we klimaatbestendig in. Zo laten we ons niet verrassen door hitte of heftige buien. We zorgen voor een veilige
leefomgeving. Criminaliteit bestrijden wij ook door mensen een ander perspectief te bieden.”
Bron: Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030

De openbare ruimte: onze leefomgeving
Door de recente gebeurtenissen rond corona en klimaat
is nog eens extra duidelijk geworden hoe belangrijk
de openbare ruimte is. De leefomgeving op loop- en
fietsafstand van huis werd plots veel intensiever gebruikt.
Het is meer dan een verbindingsweg of parkeerplaats, het
is dé plek waar we elkaar ontmoeten en contact maken
met elkaar. Maar de openbare ruimte verbindt ook de
grote opgaven zoals gezondheidsachterstand, fysieke
en/of geestelijke beperking, mobiliteitsvraagstukken,
klimaatadaptatie en de energietransitie. Juist door deze
opgaven vanuit de basis met elkaar te verbinden kunnen
betere en uiteindelijk goedkopere oplossingen worden
gecreëerd. De leefomgeving biedt dus veel kansen en
mogelijkheden. Feitelijk is dit tevens het visitekaartje
van de gemeente! Daarom vindt gob dat er blijvend
aandacht moet zijn voor goed ontwerp en onderhoud
van onze openbare ruimte en controle van uit te voeren
werkzaamheden. Maar er is meer nodig.
In de wetenschap dat zelfs uitzicht op groen
gezondheidsbevorderend is moet gezorgd worden voor
beschikbaarheid van aantrekkelijk groen “om de hoek”.
Uitnodigend voor ontmoeting en verblijf, inclusief en
toegankelijk, dus voor alle groepen in de samenleving. Met
veel mogelijkheden voor lichamelijke beweging in een
schaduwrijke en hittebestendige omgeving. Daarom vindt
gob dat ook bij herinrichting van wijken of omvorming van
de woningvoorraad gekeken moet worden hoe groen kan
worden toegevoegd in de wijken. Dat is tevens goed voor
klimaatadaptatie. Waar mogelijk willen we doorlopende
verbindingen naar de natuur in en tussen het buitengebied
maken. Groene gordels ontwikkelen. Natuurinclusiviteit
wordt dus meer en meer het uitgangspunt bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Door een goede combinatie van groen
en water kan ook de biodiversiteit worden versterkt.
Vanzelfsprekend worden natuurorganisaties als het IVN
daar actief bij bestrokken.
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Uiteraard dienen de gebruikers van die openbare ruimte
vroegtijdig betrokken te worden bij het maken van
ontwerpen en keuzes. Het werken met “beginspraak”
vanuit het mede-eigenaarschap van de inwoners is dan
ook de basis. De gemeente is immers “de Tuinman in
andermans tuin”. Dat betekent dat inwoners ook in staat
moeten worden gesteld om te kunnen bijdragen aan
het beheer van de openbare ruimte. Natuurlijk kan dat
door af en toe zelf de handen uit de mouwen te steken
(bijvoorbeeld bij onkruidbestrijding of bladruimen) of
structureel taken over te nemen (adoptie). Maar van
belang is bijvoorbeeld ook om mensen te informeren
over veegwerkzaamheden zodat de uitvoering effectiever
kan. Uitvoeringsgerichte communicatie moet dus meer
aandacht krijgen.
Het bijplaatsen en dumpen van afval blijft, samen met
hondenpoep, een grote ergernis voor velen. Dit gedrag
is het gevolg van de mentaliteit van een kleinere groep
inwoners. Naast een stevige inzet op handhaving dient
daarom meer te worden gewerkt aan bewustwording.
Inwonerinitiatieven met betrekking tot het opruimen
van zwerfvuil zijn een goed voorbeeld en dragen bij
aan deze bewustwording, daarom dienen deze brede
steun te krijgen. Door een straat te laten adopteren door
zwerfafvalruimers ontstaat uiteindelijk betrokkenheid
en eigenaarschap, maar vooral een schoner beeld dat
minder vuil aantrekt. Daarbij helpt het als ook bekend
wordt gemaakt dat bewoners de straat schoonhouden, de
prullenbak legen of het perk onderhouden.

Inwonerinitiatieven met betrekking tot
het opruimen van zwerfvuil zijn een goed
voorbeeld.
Afgelopen jaren is gebleken dat de openbare ruimte
een ideale “leerwerkomgeving” is om mensen te laten
wennen aan het arbeidsproces. Medewerkers geven aan
blij te zijn met deze mogelijkheden. Inmiddels zijn grote
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aantallen medewerkers na de werkervaring begeleid naar
een nieuwe vaste baan. Daarom is gob er voorstander van
op grotere schaal mensen via participatiebedrijf Vidar in
te zetten in de openbare ruimte. Het biedt kansen, levert
extra menskracht op en zorgt voor noodzakelijke nieuwe
instroom bij bijvoorbeeld hoveniersbedrijven.
Veel inwoners kijken “over de schouder” mee en zien wat
goed en minder goed gaat. Ook hier is daarom een goede
werkvoorbereiding en uitvoeringsgerichte communicatie
over het waarom van bepaalde werkwijzen van belang.

Veilig verkeer
Een verder belangrijk thema in de openbare ruimte is de
veiligheid. Sociaal veilig voor jong en oud met voldoende
open ruimtes, rustpunten en aangename routes met
juiste verlichting. Maar ook met veilige trottoirs voor de
mensen die minder goed ter been zijn en veilige wegen
voor (brom)fietsers en automobilisten. Er dient daarom
te worden geïnvesteerd in veilige (snel)fietsverbindingen,
tussen de verschillende kernen en werklocaties van en in
onze gemeente, maar ook naar bestemmingen in onze
regio buiten de gemeentegrens. Zoals bijvoorbeeld de
snelfietsroute Susteren-Sittard-Geleen-Beek-Maastricht.
En zelfs buiten de landsgrens, want ook hier bieden betere
oost-westverbindingen (van België via Sittard-Geleen naar
Duitsland) per fiets een bijdrage aan het terugdringen
van autoverkeer. Daarbij dienen mogelijkheden om veilig
fietsen te stallen bij voorzieningen zoals bijvoorbeeld de
centra extra aandacht te krijgen. Ook vindt gob dat er meer
kan worden ingezet op deelfietssystemen of oplaadpunten
voor E-Bikes.
Het toenemend gebruik van het buitengebied voor
wandelen en fietsen vraagt om meer aandacht voor de
veiligheid ervan. Er dient daarom werk te worden gemaakt
van voet- en fietspaden langs landwegen. Dit bevordert
dat vanuit de dorpen de busroutes veiliger kunnen worden
bereikt en dus aantrekkelijker worden.
Sittard-Geleen kent nog heel wat
gebiedsontsluitingswegen door woonkernen waar 50 km
per uur mag worden gereden. Op deze wegen willen we
meer aandacht voor een veilige oversteek van langzaam
verkeer. Hier zijn passende maatregelen nodig om
het naleven van de maximum snelheid te bevorderen,
daardoor daalt tevens uitstoot en de geluidsbelasting voor
omwonenden.
In overleg met de provincie dient er een oplossing te
komen voor de doorstromingsproblemen op de N276 bij
Hoogveld en Munstergeleen en een betere aansluiting van
Gardenz (ook bekend als Retailpark Sittard Geleen) op de
N284.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2022 - 2026

Objectieve en subjectieve veiligheid
Naast de politie en BOA’s, leveren de buurtwachten
en buurtpreventieteams een belangrijke bijdrage
aan het vergroten van het objectieve en subjectieve
veiligheidsgevoel. De inzet van social media hierbij kan
een goede bijdrage leveren. Door gebruik te maken van
slimme technieken, bijvoorbeeld bij straatverlichting, kan
voorkomen worden dat er plekken ontstaan waar inwoners
zich minder veilig voelen.
Veiligheid rondom Chemelot, VDL-Nedcar, op
industrieterreinen en spoorwegemplacementen
vereist de nodige gemeentelijke aandacht.
De vele transportbewegingen dienen aan de
veiligheidsvoorschriften te voldoen. Dit geldt voor
zowel vervoer over de weg, spoor, water of per
pijpleiding, en zeker daar waar het gaat om vervoer van
gevaarlijke stoffen. In de komende jaren zal het sirenewaarschuwingsysteem (ook wel bekend als luchtalarm)
dat bij grote calamiteiten wordt ingezet aan het eind van
de levensduur komen. Landelijk wordt getwijfeld of een
dergelijk systeem nog nodig is, vooral omdat mensen ook
via de mobiele telefoon gewaarschuwd kunnen worden.
Vanwege de chemische bedrijven in onze gemeente vindt
gob dat Sittard-Geleen moet inzetten op behoud en
modernisering van het alarmeringssysteem.
De veiligheid van het luchtverkeer is elders geregeld, maar
bij diverse nieuwe economische ontwikkelingen dient er
aandacht te zijn voor het gevaar dat dit kan opleveren voor
bestaande vliegroutes.
Een actueel probleem waarvoor spoedig een oplossing
moet komen is de ongewenste situatie rond het parkeren
van vrachtauto’s uit veelal het buitenland. Het straatbeeld
en sociale omstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs
verdienen zeker onze aandacht.
De aanpak van de (georganiseerde) criminaliteit en
ondermijning verdient de hoogst mogelijk prioriteit.
Roofovervallen, drugscriminaliteit, wietplantages etc.,
zijn ingrijpende delicten, maar vaak wordt vergeten
dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld woninginbraken.
Een woninginbraak betekent een grote inbreuk op het
veiligheidsgevoel van inwoners. Zij worden geconfronteerd
met het gevoel dat ze in eigen woning niet meer veilig zijn.
Hier dient niet alleen aandacht te zijn voor preventie en
opsporing, maar ook voor adequate slachtofferhulp.
Inwoners vragen steeds vaker om inzet van cameratoezicht
als middel om de veiligheid te waarborgen, terwijl dit
bestuurlijk wordt gezien als een uiterst in te zetten
middel. gob is van mening dat cameratoezicht veel vaker
moet kunnen worden ingezet, met name waar het gaat
om veiligheid en overlast door afvaldumping en andere
delicten in de openbare ruimte.
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Toezicht en handhaving zijn belangrijke overheidstaken.
gob vindt het belangrijk dat deze taken worden uitgevoerd
met goed beleid en goede voorlichting. Een werkwijze
waarbij het te bereiken doel door inzet van toezicht en
handhaving wordt nagestreefd en niet het optreden
waarbij het schrijven van bonnen voorop staat. Bij de
prioritering van werkzaamheden dient afgewogen te
worden wat de belangrijkste doelen zijn die met toezicht
en handhaving worden nagestreefd.

gob is van mening dat cameratoezicht veel
vaker moet kunnen worden ingezet.
Wonen
Het is algemeen bekend dat de woningmarkt op slot zit
en dat alleen extra woningbouw niet op korte termijn zal
bijdragen aan de oplossing van deze problematiek. Toch
dient de gemeente de woningbouw voor ouderen, starters
en studenten te stimuleren. Dit naast andere maatregelen.
Om bijvoorbeeld te voorkomen dat speculatieve beleggers
(die uit zijn op verkoop met winst of verhuur tegen
hoge prijzen) de markt bepalen dienen initiatieven
als het “Collectief Particulier Opdrachtgeverschap”,
indien mogelijk, een voorkeurspositie te krijgen bij het
(her)ontwikkelen van terreinen of gebouwen. Hierbij
ontwikkelen diverse particulieren samen een bouwplan
dat in hun opdracht wordt gebouwd. Vaak wordt
daarbij gebruik gemaakt van gezamenlijke ruimten en
voorzieningen. Bijkomend voordeel is dat daarmee ook
goed “nabuurschap” en sociale cohesie ontstaan.
Verder vindt gob dat de gemeente moet faciliteren
dat ouderen in hun vertrouwde woonomgeving en in
de nabijheid van hun hulpnetwerk in de eigen kleine
kern of wijk kunnen blijven wonen. Dat kan ook door
het verruimen van de mogelijkheden om woningen uit
te breiden, zodat ouderen thuis kunnen blijven wonen
en door hun kinderen verzorgd kunnen worden. Na
vertrek van de ouders naar bijv. een verzorgingshuis
kan de uitbreiding van de woning verhuurd worden. Op
die manier is er geen sprake van een desinvestering en
ontstaan nieuwe woonvormen.
Ook kan de gemeente stimuleren dat particulieren,
veelal ouderen, die hun woning zodanig hebben
ingericht dat ze volledig beneden wonen waardoor de
bovenverdieping leeg staat, de bovenverdieping verhuren
aan woningzoekenden. Onderzocht moet worden welke
belemmeringen hiervoor moeten worden opgeheven.
Vanwege een overspannen woningmarkt kunnen jongeren
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moeilijk aan een betaalbare woning komen. De gemeente
moet het initiatief nemen tot het bouwen van betaalbare
woningen in dorpen voor lokale jongeren, die binding
hebben met deze dorpen. Deze oplossing draagt ook
bij aan de leefbaarheid in deze woonkernen. Een aantal
gemeenten heeft dit woningprobleem op deze wijze al
opgepakt.
gob Is voorstander van het ombouwen van leegstaande
winkels, kantoren en fabriekspanden naar woningen. Waar
mogelijk zal de gemeente de belemmeringen qua eigen
voorschriften en verordeningen moeten wegnemen. Ook
kan bekeken worden of bestaande woningen in twee of
meerdere wooneenheden kunnen worden gesplitst.
Van belang is dat nieuwe woningen zoveel mogelijk
levensloopbestendig worden gebouwd. Bij de beoordeling
van bouwplannen dient hierop te worden gelet. Tiny
houses kunnen voor specifieke doelgroepen worden
ingezet, maar lijken ons geen lange termijnoplossing voor
de woonproblematiek.
Ten behoeve van een snelle realisatie van extra
woningbouw is het in ieder geval van belang dat gemeente
zorg draagt voor kortere bouwvergunningtrajecten
inclusief de welstandsbeoordelingen.

Buitengebied
We zijn zeer terughoudend ten aanzien van het zonder
meer omvormen van landbouwgrond voor andere
doeleinden. In voorkomende gevallen dient compensatie
plaats te vinden. Een mogelijkheid is wellicht om gronden
van vervallen sportaccommodaties als compensatie in te
zetten voor natuur- en landbouw gronden. Dit draagt bij
aan de kwaliteit in onze gemeente. Verrommeling van
het buitengebied dient zoveel mogelijk tegen te worden
gaan. Een verdere oplossing kan liggen in het stimuleren
van biologisch-organische landbouw op bestaande
landbouwgronden waarbij rendement en gezonde
natuurontwikkeling goed samengaan. Ook behoud van
natuur is voor ons een belangrijk onderwerp, derhalve
geldt voor ons nog steeds het uitgangspunt van het
raadsbesluit: “Graetheide Groen”.

Energietransitie
De klimaatdoelstellingen die we met zijn allen gesteld
hebben, zullen ook in Sittard-Geleen vorm moeten
krijgen. Duurzame energie is daarbij belangrijk. Niet
alleen vanwege de afspraken in het klimaatakkoord, maar
vooral voor een leefbare en gezonde toekomst voor onze
inwoners en onze kinderen.
Het zoeken naar alternatieve vormen van energie
opwekken staat daarbij voorop. Uiteraard vindt gob
dat de bestaande opwekking van zonne-energie en het
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gebruik van restwarmte in onze gemeente nog uitgebreid
mag worden. En waar het gasloos kan en gewenst is,
daar moeten we het gasloos maken. Ten aanzien van
windenergie wacht gob de windturbinenormen af die
landelijk worden ontwikkeld. Deze normen moeten
duidelijkheid geven over de invloed op gebied van geluid,
slagschaduw en veiligheid. Maar vooral nieuwe innovatieve
ideeën voor het opwekken van energie moeten onderzocht
worden. Sittard-Geleen mag met haar innovatieve
karakter daarin voorop lopen. Laat Sittard-Geleen een
soort proeftuin worden van nieuwe ideeën op het gebied
van energieopwekking. Dit doen we door facilitering van
bedrijven die zich aan onze gemeente willen binden, zodat
nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid kan ontstaan.
We denken bijvoorbeeld aan waterstof en aan windmolens
zonder wieken (Bladeless Vortex). Deze molens zijn veel
minder belastend voor de leefomgeving, maar nog niet
uitontwikkeld. Ook denken wij bijvoorbeeld aan “daken”
van zonnepanelen boven snel- en hoofdwegen. Dat heeft
ook een positief effect op de zogenaamde hittestress.
Ook dit idee is pas in de ontwikkelingsfase. Een andere
mogelijkheid is de aanleg van zogenaamde wijkaccu’s
waarin overdag opgewekte zonnecelenergie wordt
opgeslagen om ‘s avonds te gebruiken of aan het net toe te
voegen. Ook mag verwacht worden dat landelijk en lokaal
initiatieven gaan ontstaan om zomerse zonne-energie
grootschalig op te slaan om ‘s winters ingezet te worden.
Al deze ontwikkelingen moeten actief bewaakt worden en
waar mogelijk gestimuleerd.

van de klimaatdoelstellingen en de ambities die zijn
afgesproken in de Regionale EnergieStrategie.
Wij blijven ons echter ook altijd inzetten om voor onze
inwoners een goede balans te vinden tussen duurzame
energie, leefbaarheid en economie in Sittard-Geleen.
Oog hebben voor de huidige ecologische uitdagingen
kunnen we zien als investeringen in onze gezonde
toekomst en biedt daarnaast kansen voor innovatie en
nieuw ondernemerschap.

De klimaatextremen zullen steeds vaker voor
gaan komen. Daarom zullen we moeten zorgen
voor genoeg ruimte voor groen en water om de
overlast zoveel mogelijk te beperken.

Daarbij moet altijd voorop staan, dat de keuze ten dienste
van onze inwoners moet staan en eventuele overlast
tot een minimum beperkt moet worden. Klassieke
oplossingen die veel overlast veroorzaken krijgen alleen in
hoge nood een plek in onze gemeente.
Ook de huidige bedrijven in Sittard-Geleen worden
gestimuleerd om niet alleen duurzamer, maar ook schoner
te gaan produceren, zodat ook de lucht- en waterkwaliteit
gegarandeerd goed blijft of verbeterd wordt.
Het hergebruik van materialen speelt daarbij een
belangrijke rol. De gemeente zal daarin een voortrekkersrol
vervullen en deze circulaire economie inzetten in de eigen
organisatie en bedrijfsvoering. Daarmee worden andere
bedrijven gestimuleerd ook materialen te hergebruiken.
Maar ook een andere manier van bevoorraden van winkels
in de centra (de zogenaamde zero emissie stadslogistiek)
kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en
het terugdringen van CO2 uitstoot.
De klimaatextremen zullen steeds vaker voor gaan komen.
Daarom zullen we moeten zorgen voor genoeg ruimte
voor groen en water om de overlast zoveel mogelijk te
beperken.
gob is vóór duurzame energie en we begrijpen de urgentie
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4. Een economisch sterk
Sittard-Geleen!
Economische veerkracht, een ondernemend en innovatief Sittard-Geleen
“In 2030 zijn onze bedrijven duurzamer en produceren zij schoner. Zij maken op veilige wijze de materialen
en producten van morgen, waarvan we zelf ook kunnen genieten. Innovatie die goed doet voor het milieu,
en werk biedt voor alle inwoners. We vormen samen met onze buren een innovatieve en goed bereikbare
regio, één van de toppers van Europa. Dit gebeurt door nieuw ondernemerschap, met slimme producten
en diensten, gemaakt met grondstoffen die we steeds opnieuw gebruiken (circulaire economie). Sommige
ondernemers spelen in op de vergrijzing, andere leveren in centrum Sittard een mooie bijdrage aan
het cultuurhistorische belevingscentrum, of ze nemen deel in het innovatie-district in Geleen Centrum.
Toonaangevend onderwijs sluit hierbij aan, zodat jonge mensen verbonden blijven met de stad.”
Bron: Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030

Economie versus leefbaarheid
Sittard-Geleen heeft van oudsher een sterk
ondernemersklimaat en daarmee een belangrijke functie
voor heel (Zuid-)Limburg. Er zijn veel éénmanszaken
(zelfstandigen zonder personeel), midden- en
kleinbedrijven (mkb), grootbedrijven en zelfs diverse
wereldspelers in onze gemeente gevestigd. Al die
economische activiteiten zijn belangrijk voor onze
samenleving, maar kunnen tegelijkertijd spanningen met
de omgeving opleveren. Daarom vindt gob het belangrijk
dat er gelet wordt op een goed evenwicht tussen de
economische ontwikkeling en de leefbaarheid.
De zzp’ers en het mkb bevorderen veelal leefbaarheid
door hun aanwezigheid, inwoners kopen hun producten
of nemen diensten af waarmee deze bedrijven direct
van invloed zijn voor inwoners. Tevens zijn ze vaak een
grote steun voor het lokale verenigingsleven. Bij de grote
bedrijven, die vaak grote locaties hebben en/of een
merkbare productie, kan er sprake zijn van een bepaalde
impact op de omgeving. Er bestaat dan het risico dat
de leefbaarheid in de omgeving in het gedrang komt.
Tegelijkertijd beseffen we ook dat onze gemeente en
regio deze bedrijven keihard nodig heeft. Ze bieden veel
werkgelegenheid, niet alleen voor inwoners van SittardGeleen maar voor de hele regio.
De verwachting is dat de komende jaren de economische
activiteit zal toenemen. Het kabinet heeft eerder in de
zogenaamde groeibrief, een strategie voor economische
groei, aangegeven dat de omvang van de economie moet
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toenemen om de welvaart te kunnen vergroten. Het gaat
dan onder andere om het mogelijk maken van de grote
opgaven als klimaatverandering, energietransitie, herstel
van de natuur en de transitie naar een circulaire economie.
De groei van de economie in onze regio moet echter ook
een zichtbare bijdrage leveren aan het vergroten van de
welvaart en leefbaarheid in Sittard-Geleen, zodat onze
inwoners niet alleen de lasten, maar meer de lusten van de
groei ervaren. Uiteraard dient bij de
bouw en inbedrijfname van nieuwe bedrijven de invloed
op de leefbaarheid van de aangrenzende wijken goed
bewaakt te worden.
Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de
keuzes die mensen maken bij productie, distributie en
consumptie van goederen. De laatste jaren zien we dat
die keuzes veranderen, waardoor ook de effecten op de
inwoners veranderen. De productie wordt noodgedwongen
“groener”, de distributie verschuift van een netwerk van
winkels naar digitaal bestellen en laten bezorgen en de
consumptie lijkt meer en meer gericht op kortstondig
gebruik en weggooien/verkopen/weggeven.
Deze veranderende keuzes hebben uiteraard hun effect
op de bedrijven en hun vestigingslocaties, logistiek en
goederen- en afvalverwerking en daarmee dus ook een
direct effect op de leefbaarheid voor onze inwoners en
centra.
Volgens gob zit de kracht erin om ervoor te zorgen dat die
veranderende economie de leefbaarheid juist versterkt. De
gemeente moet hierin een sterk faciliterende rol nemen.
Mogelijk maken dus en kijken wat wél kan, daarbij vooral
redenerend vanuit het perspectief van onze ondernemers.
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Wat hebben zij nodig om hun bedrijf te laten bestaan,
duurzaam in te richten en wellicht uit te bouwen.

Volgens gob zit de kracht erin om ervoor te
zorgen dat die veranderende economie de
leefbaarheid juist versterkt.
Meer mensen aan het werk
Die versterking van de leefbaarheid kan verder worden
vormgegeven door meer mensen naar werk te begeleiden.
Er is sprake van “krapte op de arbeidsmarkt”, er zijn
meer banen dan mensen die de banen kunnen invullen.
Tegelijkertijd is er sprake van werkloosheid. Daarom is het
belangrijk mensen zonder werk of mensen die van baan
willen veranderen op te leiden om geschikt te worden
voor de beschikbare banen. Dat geldt net zo voor mensen
die begeleid worden door het UWV. Ook vindt gob dat
het MKB gestimuleerd moet worden open te staan voor
het opdoen van werkervaring in brede zin. Dus niet alleen
voor stagiaires van opleidingen, maar ook vanuit de
participatiewet en de ziektewet/UWV. Arbeidsconsulenten
dienen daarbij anders te werk te gaan. Dat kan door het
aanbod van beschikbare mensen aan de ondernemers
kenbaar te maken en samen de mogelijkheden te
bespreken. En er dus niet op voorhand van uit te gaan dat
een kandidaat niet geschikt of te maken is. Leefbaarheid
wordt vergroot indien mensen een versterkt gevoel
van eigenwaarde beleven. Als onze inwoners kunnen
participeren en zinvol bezig zijn zal hun beroep op zorg
verminderen. Dit werkt bovendien kostenverlagend.
Zelfs wanneer alle mensen zonder werk aan het
werk geholpen kunnen worden, zijn er nog te weinig
arbeidskrachten. Daarom is het belangrijk veel meer
grensoverschrijdend te denken. Vlak over grens in België of
Duitsland zijn geschikte medewerkers te vinden, alhoewel
ook daar te weinig arbeidskrachten zijn. De “mismatch”
tussen opleidingsniveau en beschikbaar werk kan daarmee
echter deels worden opgelost. De regelgeving of het gebrek
aan goede openbare vervoersverbindingen belemmeren
deze potentiële medewerkers. Daarom is gob voorstander
van het creëren van goede (snel)busverbindingen
tussen België en de grote werklocaties als Chemelot en
VDL. Goede verbindingen zijn essentieel, vanwege de
economische impact maar ook voor de sociale en culturele
versterking van de regio en de positie van onze gemeente
daarbinnen.
Overigens lijkt die krapte op de arbeidsmarkt een tijdelijke
ontwikkeling te zijn, richting toekomst zal verdere
digitalisering en robotisering zorgen voor afname van
huidige banen. Het is dus ook belangrijk dat opleidingen
nu al inzetten op toekomstige bedrijvigheid op gebied van
onder meer digitalisering en duurzaamheid en circulaire
economie. Het inzetten op andere arbeid met een hogere

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2022 - 2026

toegevoegde waarde per werknemer en per oppervlakte
en met een lagere “milieu equivalent” zou hier ook een
oplossing kunnen zijn.

Samen aan de slag
Het veranderende koopgedrag van inwoners leidt ertoe
dat er steeds meer winkels en bedrijfspanden leeg komen
te staan. Die leegstand heeft weer een negatief effect
op de aantrekkelijkheid van de resterende winkels in de
centra, in de wijkwinkelcentra en op handelsterreinen.
Ook kan de leefbaarheid in wijken onder druk komen
te staan als winkels vertrekken, zoals in Sanderbout.
Dit probleem is niet eenvoudig op te lossen, hiervoor is
samenwerking nodig tussen pandeigenaren, ondernemers,
ondernemerscollectieven, gemeente en andere partijen.
Stadslabs Sittard-Geleen jaagt deze samenwerking aan en
neemt een stimulerende rol om projecten op te zetten en
te begeleiden. gob is groot voorstander van deze manier
van werken in een netwerk, omdat hierbij veel energie
“vrijkomt” en door alle partijen verantwoordelijkheid wordt
gevoeld en genomen om mee te werken aan oplossingen.
De gemeente moet hierin een faciliterende rol nemen. Om
die rol goed te kunnen uitvoeren moet de dienstverlening
aan lokale ondernemers en andere partijen verder worden
verbeterd.

De gemeente als partner van de ondernemer
(Lokale) ondernemers ervaren de gemeente nu niet altijd
als partner. Het perspectief van de medewerkers van de
gemeente lijkt, volgens de ondernemers, vooral intern
gericht op het vervullen van kerntaken die vanuit het
gemeentehuis worden uitgevoerd. Terwijl de gemeente
als “ultieme service organisatie” voor haar ondernemers
klaar zou moeten staan, met kortere lijnen en een
regisseurs functie. Ondernemers hebben behoefte aan
een vast aanspreekpunt, een soort “buddy”, waar ze
terecht kunnen met vragen en die hen kan begeleiden
bij bijvoorbeeld vergunningsaanvragen. Een korte
doorlooptijd en snelle afhandeling is daarbij van groot
belang. Dit stimuleert dát waar de ondernemer goed in
is namelijk: ondernemen. Daarom vindt gob dat meer
samenwerking met ondernemers moet worden gezocht.
Door als een serviceorganisatie te denken vanuit een
ondernemersperspectief ontstaat er meer oog voor de
behoeften en mogelijkheden. Met regisseurs die mee het
veld in gaan om in contact te komen en plannen helpen
realiseren.
Dat vraagt van onze gemeente een cultuur- en
organisatieverandering met de juiste processen en
technische middelen om de doorlooptijd van vragen,
bezwaren en/of vergunningen aanzienlijk te verkorten. Een
belangrijke stap daarbij is om nieuwe ondernemers al zo
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vroeg mogelijk te leren kennen en te adviseren, liefst al in
de brainstormfase naar een nieuwe onderneming, maar
zeker vanaf het moment van inschrijving bij de Kamer van
Koophandel.
Daarnaast zal onderzocht moeten worden hoe lokale
ondernemers met het oog op duurzaamheid en
leefbaarheid een meer structurele rol kunnen invullen.
Daar waar werk aanbesteed moet worden moet er meer
oog komen voor de lokale expertise en lokale binding.
Lokale ondernemers hebben meer gevoel bij de lokale
situatie en kunnen makkelijker met inwoners in gesprek
gaan als er bijvoorbeeld overlast ontstaat door hun
activiteiten.
Hoewel het MKB niet de middelen heeft om mee te doen
aan grote aanbestedingen, moeten de mogelijkheden
onderzocht worden om een deel van het werk naar het
lokale MKB te laten gaan. De gemeente zou bijvoorbeeld
meer kunnen sturen op welke onderaannemers ingezet
moeten worden om zo lokale expertise in te zetten en
lokale binding te creëren.
Uit vorenstaande blijkt dat gob stevig wil inzetten op het
verbeteren van het ondernemersklimaat, vooral gericht
op lokale ZZP’ers en MKB-ers. Zij zijn cruciaal voor het
leefbaar houden van onze samenleving. Daarbij moet
bekeken worden of al die verspreid gevestigde (vaak van
huis uit) ondernemers kunnen bijdragen aan nieuwe
werkvormen die bijdragen aan de levendigheid van de
centra. Dat kan door aanloopstraten om te vormen naar
ontmoetingsplekken voor bedrijven, ondersteunende
organisaties en potentiële klanten, waarbij in (voormalige)
winkels gewerkt en vergaderd kan worden. Die
aaneenschakeling van werk- en vergaderkamers zouden
ook kunnen worden benut door “thuiswerkers” van elders
gevestigde bedrijven en organisaties. In de coronaperiode
is immers gebleken dat het in veel bedrijfstakken mogelijk
is om op afstand te werken en digitaal te vergaderen.
Tevens toont het aan dat mensen wel behoefte hebben aan
ontmoeting, afleiding en inspiratie. Aaneengeschakelde
kleinschalige werklocaties met goede, centrale, faciliteiten
kunnen daar aan bijdragen. De openbare ruimte geldt
daarbij als een verbindende “gang” waar ook ontmoeting
kan plaatsvinden. Een dergelijke werkvorm creëert
ook samenwerking en verbinding tussen ondernemers
onderling en met medewerkers van dienstverlenende
instanties.
Uiteraard blijft gob zich sterk maken voor het grootbedrijf
en de wereldspelers. De lokale invloed daarop lijkt echter
kleiner. Zij zijn vaak afhankelijk van de internationale
markt en landelijke regelgeving. Als die niet aantrekkelijk
is ontstaat het risico dat een onderneming de activiteiten
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verplaatst naar een ander land. Dat heeft dan directe
consequenties voor de werkgelegenheid. Daarom
vindt gob dat Sittard-Geleen een stevige positie moet
(blijven) innemen in landelijke netwerken en richting de
rijksoverheid. De grote bedrijven moeten in staat worden
gesteld en gestimuleerd om de slag te maken naar een
meer duurzame productie. Tegelijkertijd kan het lokale
draagvlak voor deze bedrijven worden vergroot door
ze “een gezicht” te geven. Als inwoners een beter beeld
krijgen bij de mensen, processen en de producten achter
die bedrijven dan kan een vorm van trots ontstaan en
daarmee het draagvlak worden vergroot. Daarbij is het
belangrijk zichtbaar te maken welk maatschappelijk
rendement deze bedrijven leveren. Denk daarbij aan
de restwarmte van Sabic die van groot belang is voor de
energietransitie in Zuid-Limburg. Of aan de bijdragen
aan sociaal culturele voorzieningen. De dialoog met de
inwoners en bedrijven gezamenlijk moet duidelijk maken
welke stappen nodig zijn om de ervaren aantasting van
leefbaarheid te compenseren. We denken daarbij aan
meer groene inpassingen om te leefkwaliteit te vergroten
maar ook het inzetten van slimme technieken om de
veiligheid te verbeteren. Zo kan er samen worden gewerkt
aan het visitekaartje van ons Sittard-Geleen.

Daarom vindt gob dat Sittard-Geleen
een stevige positie moet (blijven) innemen
in landelijke netwerken en richting de
rijksoverheid.
Centra Sittard en Geleen
De stadscentra van Sittard en Geleen blijven bijzondere
aandacht vragen, daarom is het goed dat deze nu als
“ontwikkelpad” zijn benoemd in de uitwerking van de
Toekomstvisie. Er zal in beide centra extra inzet nodig zijn
om te komen tot het verkleinen van het kernwinkelgebied,
waardoor het resterende kernwinkelgebied wordt
versterkt. Minder winkelruimte dus en winkels die
dichter bij elkaar liggen. Daardoor kan het dan kleinere
winkelgebied weer aantrekkelijk worden. Voor Geleen
steunt gob de transformatie van Geleen-Centrum naar
de meest circulaire binnenstad. Hierbij dient gebruik te
worden gemaakt van de kracht van Brightlands Chemelot
Campus. Door bijvoorbeeld kleine innovatieve bedrijfjes
en onderzoekslocaties die bij de campus horen in het
centrum van Geleen te vestigen, kunnen leegstaande
panden worden ingevuld. Door concentratie van de
gemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke huisvesting in
het centrum van Geleen wordt bovendien een belangrijke
impuls gegeven aan het aantrekken van (nieuw) publiek.
Ook is gob voorstander van de transformatie van SittardCentrum naar een toeristisch centrum. De komst van
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het Hilton Hotel (voormalig college in Sittard) en de
aanwezigheid van een aantal andere goede hotels dragen
bij aan de aantrekkelijkheid om hier te verblijven. Het
nieuwe Huis aan de Markt, dat verschijnt op de voormalige
V&D-locatie wordt niet alleen de nieuwe vergaderlocatie
van de gemeenteraad. Het open karakter waar (zakelijk)
ontmoeten en toeristische informatie centraal staan
kan een impuls geven aan de bedrijvigheid rond het
marktplein.

Slimme stad
Innovatie zit in de genen van Sittard-Geleen, door nieuwe
materialen, slimme techniek en data te gebruiken kan
het leven van de inwoners en ondernemers makkelijker
en leuker worden. Daarom is gob groot voorstander
van aanleg van een glasvezelnetwerk om inwoners en
bedrijven in staat te stellen met snelle verbindingen
te werken. Maar slimme oplossingen kunnen ons ook
helpen met stedelijke en maatschappelijke opgaves en
om te innoveren op beheertaken van de gemeente. Deze
toepassing van digitale technieken in het stedelijke gebied
wordt samengebracht onder term “Smart City”, een slimme
stad. Sittard-Geleen wil zo’n slimme stad zijn die de nieuwe
kansen van technologie benut.
In een slimme stad worden, met behulp van technologie,
verschillende dingen gemeten, dat levert data op. Die
data leveren kennis op die kan worden ingezet om de stad
aan te passen aan de wensen en het gedrag van inwoners.
In zo’n slimme stad weet de gemeente beter wat er leeft
onder de inwoners, en krijgen inwoners meer zicht op wat
er speelt in de buurt. Data en technologie kunnen onze
democratie dus versterken. Daarom wil gob dat SittardGeleen zich samen met bedrijven, inwoners, scholen en
maatschappelijke instellingen ontwikkelt tot die slimme
stad van morgen. Een veerkrachtige gemeente waar
technologie en data worden ingezet om maatschappelijke
doelen te halen. Een gemeente waar de menselijke maat
meer gaat gelden.
Het werken met “Smart City”-werkwijzen staat nog in
het begin van de ontwikkeling, het is nog niet precies
duidelijk waar het toe leidt. Toch past het bij de innovatieve
gemeente Sittard-Geleen om voorop te lopen in deze
ontwikkeling. Daarbij moeten we natuurlijk voldoende oog
hebben voor de risico’s en beperkingen. Uiteraard dient
daarbij rekening te worden gehouden met ieders privacy.
Om ervaringen met het proces op te doen is het belangrijk
te starten in proefgebieden, waarvoor de Zeeheldenbuurt
in Lindenheuvel al is aangewezen. Maar ook op andere
plekken kan worden gestart met dataverzameling en
datasturing. Dat leert ons ook wat dat precies betekent
voor de gemeentelijke organisatie. Daarom steunt gob
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deze nieuwe ontwikkeling, maar voor inwoners moet wel
duidelijk zijn waarom bepaalde data worden verzameld.
Communicatie over de “Smart City”-aanpak en de
resultaten daarvan zijn dan ook van belang.
Daarbij mogen wij niet doorslaan en moet de menselijke
maat worden bewaakt. Ook moeten investeringen
worden afgezet tegen het rendement dat ze opleveren.
Het toepassen van digitale techniek maakt ons immers
kwetsbaar, omdat we afhankelijker worden van de
techniek. Daarom moet de privacy en databeveiliging
altijd geborgd blijven. De ontwikkeling van de digitale
technologie kan ook negatieve gevolgen hebben,
bijvoorbeeld omdat bestaande banen verdwijnen. Daarom
is het goed regionale opleidingen te betrekken bij de
“Smart City”-aanpak, studenten kunnen dan ervaring
opdoen met het werkveld van de toekomst en opleidingen
kunnen zich voorbereiden op de ontwikkeling van
programma’s voor de competenties van de toekomst.

Daarom wil gob dat Sittard-Geleen zich
samen met bedrijven, inwoners, scholen en
maatschappelijke instellingen ontwikkelt tot
die slimme stad van morgen.
Vrijetijdseconomie en toerisme
Evenementen en cultuurhistorisch erfgoed leveren een
belangrijke bijdrage aan het imago, vrijetijdseconomie,
toerisme en recreatie. Sittard-Geleen dient dan ook
meer promotieactiviteiten te ontwikkelen in onder
meer Duitsland en België. Onder andere om aandacht
te vragen voor de cultuurhistorische binnenstad van
Sittard (Altstadt), het cultuurhistorisch gedeelte van
Oud-Geleen, de gerestaureerde kasteelhoeve (voormalige
gemeentehuis in Born) en het Kasteelpark Born, het
prachtige Grensmaas rivierenpark, de omgeving van de
Geleenbeek, de omgeving van de Kingbeek in Obbicht
en Grevenbicht en vele andere plekken. Een belangrijke
recreatieve bezigheid van de inwoners is wandelen en
fietsen. Initiatieven van inwoners en lokale ondernemers
voor het tot stand komen van wandel- en fietsommetjes
ondersteunen wij van harte. Als voorbeeld noemen de
ommetjes op het Trierveld in Schipperskerk of rond Corio
Glana in Munstergeleen. Hiermee kunnen ook eigen
inwoners en mensen uit de omgeving de vele mooie en
bijzondere plekken in Sittard-Geleen beleven.
gob is van mening dat meer groen en het stimuleren van
de economie hand in hand kunnen gaan op de voormalige
ESCS locatie en rond zwembad De Nieuwe Hateboer. In
welke variant dat het beste kan worden waargemaakt moet
nog blijken.
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5. Tenslotte
Veerkracht is de centrale boodschap van de
Toekomstvisie. De coronapandemie heeft ons recent
nog maar eens geleerd hoe belangrijk veerkracht is.
Dat je moet kunnen omgaan met onverwachte en
veranderende omstandigheden en ervoor moet zorgen
dat de samenleving kan blijven functioneren. Dat vraagt
verandervermogen, maar ook aandacht en begrip voor
elkaar. De komende jaren zal duidelijk worden of en hoe
de samenleving is veranderd door de corona-pandemie.
Wat zijn de gevolgen van meer thuiswerk voor verkeer en
de behoefte aan kantoren? Wat zijn de maatschappelijke
gevolgen voor verenigingen en hun leden? Is de retail
duurzaam veranderd en wat betekent dat voor de centra?
Hoe staat het met de psychische gesteldheid van de
inwoners en de bijkomende druk op de hulpverlening?
Dat zijn vragen die nu nog moeilijk zijn te beantwoorden.
Je kunt immers geen oplossing bieden voor problemen
die er nog niet zijn of voor effecten waarvan we nog niet
weten hoe die zich ontwikkelen. Daarom moeten we
de corona-effecten blijven volgen en zal gob zich sterk
maken voor passende maatregelen voor degene die nadeel
ondervonden hebben van corona.
Ondanks deze onzekerheden biedt de Toekomstvisie
houvast voor de komende jaren en voor de koers van
Sittard-Geleen. Een visie die nader is uitgewerkt in vijf
“ontwikkelpaden” die gob onderschrijft en die richting
geven aan de toekomst. Een toekomst waar gob graag deel
van uitmaakt en die we mee willen vormgeven. Daarom
heeft gob de ambitie weer de grootste partij te worden
en willen we opnieuw bestuurlijke verantwoordelijkheid
nemen. In dit programma hebben we onze accenten
gezet bij die Toekomstvisie en aangegeven wát we willen
bereiken en soms ook hoe we dat willen doen. De Politieke
Groepering gob wil met 50 kandidaten en meer dan 100
leden aan de slag: samen met jong en oud, voor een
leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp en
stad!
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Terugblik op een bewogen periode 2018-2022
De politieke ontwikkelingen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lukte het gob
om weer de grootste partij van Sittard-Geleen te worden.
Maar liefst 9 raadszetels vertrouwden de kiezers ons toe.
Uiteindelijk koos gob voor een vernieuwende coalitie
met GroenLinks, DNA, SP, PvdA, VVD en SPA . gob leverde
maar liefst 3 wethouders (2,5 fte) in het nieuwe college.
Het coalitieakkoord “Samen Duurzaam, Samenwerken
aan een gezonde gemeente” werd na bespreking in de
raad in een uitgebreide dialoog met de samenleving
besproken. Die dialoog heeft geleid tot een toevoeging op
het coalitieakkoord, waarin de inbreng van de samenleving
en een vervolgaanpak zijn weergegeven. In december 2018
heeft de gemeenteraad de toevoeging vastgesteld.
In maart 2019 stapte SP-raadslid Ivo Tillie uit de fractie,
maar bleef wel raadslid en lid van de coalitie. In juni stapte
het andere SP-lid en de wethouder over naar de PvdA en
bleven daarmee in de coalitie. Ivo Tillie sloot zich in juli aan
bij gob, waardoor de gob-fractie verder groeide naar 10
zetels.
In diezelfde maand juli 2019 verloor de coalitie, die
een jaar eerder werd gevormd, de meerderheid in de
gemeenteraad omdat een lid uit de DNA-fractie (en uit de
coalitie) stapte. Vervolgens heeft gob langs verschillende
wegen geprobeerd een nieuwe meerderheidscoalitie
te formeren. gob heeft daarbij steeds gestreefd naar
samenwerking, evenwicht en balans. Als sluitstuk van
dit gezamenlijk proces hebben gob, CDA, GroenLinks
en Stadspartij in februari 2020 het vertrouwen in elkaar
uitgesproken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid
genomen om een coalitie te vormen in het belang van
Sittard-Geleen. Vanwege het gewenste evenwicht verliet
Berry van Rijswijk het college en ging gob terug naar twee
wethouders.
Het coalitieakkoord “Samen Duurzaam, Samenwerken aan
een gezonde gemeente” en de toevoeging daarop, bleven
ook voor deze nieuwe coalitie uitgangspunt van handelen.
De nieuwe coalitiepartijen sloten wel een addendum
(aanvulling) op het coalitieakkoord. Met dit addendum
werden accenten gezet om nog meer duidelijk maken
welke koers Sittard-Geleen zou varen.
In augustus 2020 verliet gob-raadslid Marcel Huijveneers
de gemeenteraad. Berry van Rijswijk vulde de vrijgekomen
plek in.
In april 2021 tekenden gob en DNA een
samenwerkingsovereenkomst waarin werd
afgesproken dat DNA blijft voortbestaan tot de
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gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Diverse DNAleden werden inmiddels lid van gob en staan ook op onze
kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.
In november 2021 trok GroenLinks zich terug uit de coalitie
en trad hun wethouder af. De coalitie van gob, CDA en
Stadspartij behield de meerderheid in de gemeenteraad.
Twee wethouders van gob en twee van het CDA vormen
samen met de burgemeester het college in deze laatste
fase van deze raadsperiode. Het mag dus een turbulente
raadsperiode worden genoemd, waarin gob, in het belang
van Sittard-Geleen, meermaals over de eigen grenzen (en
de eigen schaduw) is gestapt.

Van bezuinigen naar investeren
Ook inhoudelijk kijken we terug op een bewogen
periode. Bij de start van de coalitie stond Sittard-Geleen
onder preventief toezicht van de provincie. Kort na de
start van de coalitie in 2018 bleken er, ondanks eerdere
bezuinigingen, opnieuw forse financiële tegenvallers te
zijn. Er werden daarom forse bezuinigingsmaatregelen
genomen van ruim 11 miljoen euro. Pijnlijke maatregelen
waren onvermijdelijk en ook gob moest enkele principes
loslaten. Daarom werd ingestemd met het verlagen
van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte,
het verminderen van de bijdrage aan de economische
samenwerking in Zuid-Limburg, het laten vrijvallen
van diverse reserves voor economische versterking,
het schrappen van investeringen, het hervormen van
muziekonderwijs, het individueel mantelzorgcompliment
te beëindigen en diverse andere maatregelen.
Het spreekt voor zich dat de gevolgen van deze harde
bezuinigingen duidelijk merkbaar waren voor de inwoners.
Eind 2019 kon een sluitende meerjarenbegroting worden
voorgelegd. Daarop besloot de provincie vanaf 2020
weer de lichtere “controle achteraf” van toepassing te
verklaren. In die begroting voor 2020 werd ook al extra
geld beschikbaar gesteld om noodzakelijk onderhoud
te kunnen plegen aan wegen en stoepen. Met die
werkzaamheden werd in de loop van dat jaar gestart.
Ook werd besloten een Toekomstvisie 2030 te gaan
opstellen. Hierbij werd nadrukkelijk voortgebouwd op de
samenwerking met maatschappelijke partners die tijdens
de dialoog over het coalitieakkoord Samen Duurzaam in
gang was gezet.
In de begroting 2021 werd financiële ruimte gemaakt
om enkele bezuinigingen te repareren. Ook kon er weer
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geïnvesteerd worden in Sittard-Geleen.
Tot grote vreugde van de inwoners, maar zeker ook van
gob, kon het beheerniveau van het openbaar groen, de
onkruidbestrijding en reiniging weer naar het oude,
hogere, niveau worden gebracht. Ook was er weer geld voor
een mantelzorgcompliment, het programma veiligheid en
werden de parkeertarieven aangepast.
Daarnaast werd geld vrijgemaakt om te investeren in
onder meer een nieuwe school- en sportaccommodatie
tussen Grevenbicht en Obbicht, de vernieuwbouw
van Glanerbrook in Geleen tot centrale zwem- en
schaatsvoorziening, verplaatsing van de ingang van het
Kasteelpark in Born, een gemeenschapsaccommodatie
nabij het centrum van Sittard en het versterken van de
centra van Sittard en Geleen.

De impact van corona
En natuurlijk kunnen de afgelopen, bijna, twee jaar
bijzonder en bewogen worden genoemd door de
aanwezigheid van het coronavirus. Het virus en alle
maatregelen die nodig waren om de gevolgen van dit virus
te beperken hadden grote impact op de hele samenleving.
Ernstig zieke mensen, overlijden, enorme druk op de zorg,
afschalen van uitstelbare zorg, thuiswerken, zo weinig
mogelijk contact, 1,5 meter afstand houden, mondkapjes,
vaccinaties, teststraten, sluiting van horeca en nietessentiële winkels, sluiting van bioscoop en theater, niet
meer sporten in teamverband en ga zo maar door. Er
werd enorm veel gevraagd van de veerkracht van onze
samenleving. Het vertrouwen in de overheid kwam fors
onder druk te staan en uiteraard weerspiegelt dit alles ook
op de lokale politiek. Daar komt bij dat contact maken met
inwoners door alle maatregelen vaak moeilijk was. En dat
terwijl gob een partij is die graag tussen de mensen staat
en benaderbaar is. Bij het schrijven van dit programma zijn
net weer nieuwe, zwaardere, maatregelen aangekondigd.
We hopen oprecht dat inwoners, ondernemers,
verenigingen en maatschappelijke organisaties de
veerkracht kunnen blijven opbrengen om deze bewogen
periode te doorstaan.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

2022 - 2026
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Scan mij!

Secretariaat: Winston Churchilllaan 19, 6137 EA Sittard

gob-online.nl
info@gob-online.nl

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

