Leefbaarheid en leefomgeving
Leefbaarheid
Bij leefbaarheid gaat het er om hoe burgers met elkaar omgaan in hun leefomgeving. Leefbaarheid
heeft met sociale aspecten, met voorzieningen en met de openbare ruimte te maken. Het gaat er om
dat burgers met elkaar in contact komen en samen er voor zorgen dat hun buurt / wijk als prettig,
schoon, veilig en gezellig wordt ervaren.
Mensen moeten aangeven wat ze willen en daarom is het zeer nodig om de bewoners erbij te
betrekken. Wat op de ene plaats werkt hoeft elders nog niet te werken. Per wijk of buurt zullen
ANDERE activiteiten aanslaan, maar je kunt wel van elkaar leren. De basis is een actieve
buurtvereniging of wijkplatform. Het probleem is hoe het vol te houden. Zoiets moet integraal worden
aangepakt o.a. met bewoners, verenigingen, gemeente, politie, woningverenigingen, zorgverleners.
Onderzocht moet worden wat de bewoners echt willen in een bepaalde wijk of buurt. Via een digitaal
buurtnetwerk zouden mensen ideёen kunnen aanreiken of aangeven waar mee aan wil medoen.
Belangrijk is ook dat er voldoende budget beschikbaar is, wat kan en wil een buurt of wijk er mee
doen. Burgers moeten ook verantwoordelijkheden krijgen. ALS er ideёen worden aangereikt en
uitgevoerd moeten burgers er ook bij betrokken worden. Uitleg bij niet uitvoering van aangereikte
ideёen is ook heel belangrijk.
Verwacht wordt dat er een overschot zal komen van ruime private woningen en dat er een tekort
komt van huurwoningen voor alleenstaanden, met name net boven de sociale huursector.
Woningcorporaties moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om te investeren in
transformatie en verduurzaming van hun woningbezit. In samenspraak wil SPA bereiken dat het
toewijzingsbeleid ertoe leidt dat er qua leeftijd en ethnische achtergrond gemengde buurten ontstaan.
Die transformatie behoort plaats te vinden in de kernen, buurten en wijken. Het huidige beleid is sterk
gericht op concentratie van nieuwbouw en stimulering van ombouw van etages van winkelpanden tot
woningen binnen Zitterd Revisited. SPA beschouwt voorzieningen, zoals een supermarkt, apotheek,
huisartsenpost, vervoer en groen/recreatie als essentieel voor het behoud van een goede
leefomgeving buiten de centra. Vergrijzing en krimp veroorzaken dat er meer (en niet minder)
geïnvesteerd moet worden in het leefbaar houden van wijken en kernen teneinde het ook mogelijk te
maken dat ouderen langer thuis blijven wonen en niet massaal gedwongen worden naar de centra te
trekken. Het huidige beleid is strijdig hiermee. Senioren die hun woning kunnen verkopen trekken
weg en minder kapitaalkrachtige huurders moeten achterblijven in steeds achteruitgaande wijken en
kernen. Teneinde kernen en wijken op langere termijn vitaal te houden is het nodig om, zowel voor
jongeren als voor senioren, kleinschalige woningbouw mogelijk te maken.
Doordat woningcorporaties heel goedkope huurwoningen slopen en er dan duurdere huur- of
koopwoningen worden gebouwd wordt het practisch erg lastig dat dezelfde mensen terugkeren in die
buurt. SPA wil in zo’n situatie dat er een langjarige regeling wordt getroffen dat de nettomaandlasten
voor huur en energie, afgezien van algemene stijgingen, voor de huurders gelijk blijven waardoor ook
huurders met een laag inkomen weer naar hun buurt kunnen terugkeren.
Woon- en gebiedsvisies mogen niet los van elkaar gezien worden en kunnen voor elke kern of wijk
verschillen want de samenhang tussen de inwoners verschilt. Nieuwe woonconcepten behoren
daarin een kans te krijgen. De prijsvraag ‘Who cares?’ waarin ontwerpers en andere innovatieve
denkers en doeners opgeroepen werden om te bedenken hoe Nederlandse wijken meer
seniorenvriendelijk gemaakt kunnen worden, leverde voor Geleen-Zuid enkele zeer interessante
gedachten op. SPA wil resultaten van dit project ook op andere wijken projecteren en daarbij,
uiteraard, de wijkplatforms en de bevolking betrekken.

De gemeente moet soepeler zijn bij vergunningen voor sociale ontmoetingsruimten. Afstand speelt
daarbij een cruciale rol. Vooral ouderen willen vaak gewoon even bij elkaar kunnen zitten en met
elkaar praten. Het hoeven niet altijd activiteiten te zijn, mensen zoeken gezelschap en vinden daarin
ook gezelligheid. Een betaalbaar en gezellig buurtcentrum dichtbij is daarom heel belangrijk.
SPA is daarom principieel voorstander van ‘adequate voorzieningen in de nabijheid’ in tegenstelling
tot GroenLinks en de coalitiepartijen CDA, GOB, PvdA en D66 die ‘kwaliteit gaat voor nabijheid’
voorstaan.
Leefomgeving
De fysieke leefomgeving kan leiden tot betere gezondheid, maar kan ook de gezondheid bedreigen.
Milieufactoren, zoals geluidshinder, luchtkwaliteit, chemische stoffen en binnenmilieu kunnen een
bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De invloed van inwoners op deze milieufactoren in hun
omgeving is beperkt.
De leefomgeving biedt ook kansen voor gezondheidsbevordering. Zo heeft het aantrekkelijk maken
van de openbare ruimten voor fietsen, sporten en buitenspelen een positief effect op gezondheid. Het
gebruik van deze ruimten kan expliciet gestimuleerd worden, maar de inrichting van de omgeving kan
het gedrag van mensen ook subtiel sturen. Bij herstructurering- en nieuwbouwplannen kan rekening
worden gehouden met de gevolgen van de inrichting voor bijvoorbeeld beweeggedrag, psychisch
welbevinden, infectieziekten en sociale cohesie. Mensen moeten een steeds groter beroep doen op
hun omgeving. Het huis en de wijk zijn daarbij cruciaal.
Om het huis en de wijk meer geschikt te maken voor de huidige tijd, is veel nodig. Het gaat om meer
dan aanpassing van woningen. Al bestaat inmiddels omstreeks veertig procent van de huishoudens
uit één persoon, terwijl het merendeel van de naoorlogse woningen gebouwd is voor gezinnen. Het
gaat ook om de inrichting van de openbare ruimte, om het bevorderen van sociale cohesie en het
tegengaan van tweedeling in de samenleving. Om nieuwe vormen van wonen en samenleven een
plek te geven. In leegstaande gebouwen van zorgorganisaties, kerken en ander maatschappelijk
vastgoed liggen kansen voor nieuwe sociaal betekenisvolle plekken.
SPA wil dat hieraan meer aandacht wordt besteed.
SPA is van mening dat de gezondheidsachterstand die bepaalde wijken en buurten hebben ten
opzichte van het landelijke gemiddelde middels een langjarig programma moeten worden aangepakt.
Openbare ruimte
De beleving van de openbare ruimte speelt een heel grote rol in hoe mensen de leefbaarheid van
een buurt of wijk ervaren. Goede schone stoepen en wegen, licht wanneer het buiten donker is, veel
groen, overzichtelijk struikgewas en bomen, afwezigheid van zwerfvuil, kindvriendelijk, her en der
zitbanken, allemaal facetten die positief werken op het gemoed van mensen.
Ondanks dat de gemeente met de ‘BuitenBeter app’ al een meldpunt heeft ingesteld waar men
melding kan maken van bv zwerfvuil of losliggende tegels, geven mensen vaak te kennen dat zij een
meldpunt missen waar zij eenvoudige problemen zoals een te hoge heg of missend / kapotte lampen
in een steegje kunnen aankaarten zonder dat ‘men een heel circus moet doorlopen’ eer het probleem
wordt opgelost.
Steeds weer hoort ook SPA dat mensen klachten hebben over het onderhoudsniveau van de
openbare ruimte. Er heerst een negatief beeld over onderhoud van groen, wegen en stoepen. SPA is
van mening dat het onderhoud van wegen en stoepen verbeterd is ten opzichte van de vorige

raadsperiode, maar is minder positief over het groenonderhoud en het zwerfvuil. Onkruid, ook op
stoepen, is buiten de centra achteruit gegaan. Dat is verklaarbaar omdat het niet langer is toegestaan
om chemische verdelgingsmiddelen te gebruiken en het erg duur is om veel frequenter machinaal de
stoepen van onkruid te ontdoen. Totdat er een uitvinding gedaan wordt die dit probleem structureel
oplost zal er een afweging tussen financiёn en onderhoudsniveau nodig blijven. Het structureel
inzetten van werklozen en mensen in de bijstand in het kader van de Participatiewet acht SPA
sociaal verwerpelijk omdat het een bevestiging en legalisatie van tweedeling van de samenleving
inhoudt. Duidelijk is dat zwerfvuil steeds meer als een probleem wordt ervaren. Bijplaatsingen bij
containers duiden er op dat mensen hun afval wel centraal willen brengen maar dat dan wel zeer
dichtbij willen doen. Ofschoon SPA bijplaatsingen ongewenst acht, lijkt dit ons een oplosbaar
probleem. Veel lastiger oplosbaar lijkt SPA het groeiende probleem van dumpingen langs wegen en
in de natuur door asocialen. Toch zal ook hier aan gewerkt moeten worden.
Het huidige beleid prioriteert onderhoud in de centra zeer. Gezien de huidige financiёle situatie is het
heel moeilijk om extra geld vrij te maken voor verbetering van de groenkwaliteit van de wijken. Omdat
dit de mensen toch bezig houdt wil SPA bekijken of het groenonderhoud in de centra iets minder kan
ten faveure van de wijken. De mogelijkheid om wijkbewoners te enthousiasmeren om bepaalde
onderhoudstaken op zich te nemen wil SPA stimuleren. Bij de ‘Hof van Limburg’ is gebleken dat dit,
mits goed georganiseerd, langjarig perpectief biedt. Hierbij moet bedacht worden dat
groenonderhoud een overheidstaak blijft en dat de vrijwilligers er plezier in moeten houden en niet
overbelast mogen raken. Eigen verantwoordelijkheid bij de inrichting kan hierbij helpen.
Groenonderhoud door vrijwilligers ziet SPA echter in de meeste gevallen als ontoereikend en hooguit
aanvullend.
Alhoewel SPA onderkent dat het af en toe nodig kan zijn om gezonde bomen en struiken te
verwijderen, is SPA van mening dat er uiterst terughoudend moet worden omgegaan met het
verwijderen van bomen en struiken voor aanpassing van wegen of zichtlijnen.
Centra
Van nature zijn centra dichter bebouwd dan woonwijken en hebben deze ook andere functies.
De inrichting van de openbare ruimte speelt ook daar een heel belangrijke rol om centra aantrekkelijk
te maken.
SPA ontvangt frequent vragen omtrent het ontbreken van openbare toiletten in centra. Wij willen
onderzoeken of er voldoende behoefte is en zo ja of en op welke wijze we dat verantwoord kunnen
invullen.
Ofschoon er in 2016 in Sittard-Geleen 234 meldingen van overlastgevende jeugd zijn geweest, zijn er
in de Westelijke Mijnstreek geen hinderlijke, criminele of overlastgevende jeugdgroepen actief. Deze
meldingen hebben niet alleen betrekking op de centra. Vooral ouderen ervaren hangjongeren snel
als bedreigend en overlastgevend, vaak veroorzaakt door stoerdoenerij. Ofschoon hangjongeren van
alle tijden zijn is intensieve aandacht van maatschappelijk werkers en BOA’s vereist is teneinde de
overlast binnen de perken te houden.
In centra hebben BOA’s de belangrijke functie om er voor te zorgen dat voetgangers veilig kunnen
lopen in het voetgangersdomein. In Geleen is het sinds november 2017 toegestaan dat fietsers in het
centrum vertoeven. Een kleine enquete onder winkelend publiek toonde aan dat zowel ouderen als
gezinnen met kleine kinderen dit een slechte zaak vinden omdat de kans op ongelukken groot is.
SPA is daarom van mening dat het alleen dan verantwoord is om fietsers in voetgangersdomeinen
toe te staan wanneer BOA’s continue aanwezig zijn tijdens winkeltijden en strikt handhavend
optreden tegen gevaarlijk rijgedrag. Dat is nu helaas niet het geval.

Bewaakte fietsenstallingen kunnen een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de centra. Een
kleine stallingsbijdrage in de kosten acht SPA aanvaardbaar zolang parkeren van auto’s niet gratis is.
Bovendien verwacht SPA dat gebruikers van e-bikes, vanwege de waarde hiervan, graag een kleine
bijdrage zullen betalen in de wetenschap dat deze bewaakt wordt.
Veel winkeliers en consumenten geven telkens weer aan dat parkeerkosten demotiverend werken
voor het bezoeken van centra. De omliggende plaatsen Tüddern, Beek en Stein hebben allemaal
gratis parkeren bij hun winkelcentra en velen geven aan dat dat een belangrijk argument vormt om
buiten onze centra te winkelen. Ondanks dat het huidige parkeerbeleid lagere kosten met zich
meebrengt voor centrumbezoekers dan in qua omvang vergelijkbare plaatsen wordt de tijdsdruk van
betaald parkeren nog steeds als negatief ervaren. Betaald parkeren bij het ziekenhuis wordt door
velen zelfs als onrechtvaardig ervaren. SPA zou graag zien dat parkeren in de centra maar vooral bij
het ziekenhuis gratis wordt. De financiële haalbaarheid lijkt echter twijfelachtig aangezien dat
betekent dat de baten, jaarlijks ongeveer 5,5 miljoen, ergens anders vandaan moeten komen.
Verhoging van lokale lasten acht SPA zeer ongewenst. Verlaging van de parkeerkosten bij het
ziekenhuis, bijvoorbeeld door het eerste uur gratis te maken, vindt SPA echter nodig. Verhoging van
parkeerkosten in de centra ziet SPA niet zitten omdat dan de concurrentiepositie, vooral van Geleen,
nog verder onder druk komt te staan.
Zowel de binnenstad van Sittard als het centrum van Geleen zijn voetgangerszones. Gebruik van
parkeergarages in en nabij de centra wordt aangemoedigd middels verlaagde kosten of enkele uren
gratis parkeren. Parkeren op straatniveau wordt ontmoedigd door niet-gratis parkeren. Het gratis
maken van parkeren op straatniveau kan negatief werken op het autoluw maken van de centra en zal
er toe leiden dat langparkeerders en werknemers van bedrijven of de gemeente veel plaatsen
bezetten waardoor centrumbezoekers verder weg, in woonbuurten, moeten parkeren. Dat is een
ongewenste situatie. Wij constateren daarom een tegenspraak in het streven naar gratis parkeren in
de centra en het autoluw maken van de centra.
Vervoer met Omnibuzz vertoont al verscheidene jaren een dalende trend met gevolg dat de
gemeente daar geld op overhield en inzette voor dekking van tekorten op de begroting. SPA heeft,
zonder succes, de wethouder opgedragen om er voor te zorgen dat juist dit geld wel ten volle en
goed wordt besteed vanwege het belang van participatie. In andere gemeenten blijkt de inzet van
een ‘wensbus’ een succes. Een andere mogelijkheid kan zijn om op zaterdag en op andere drukke
dagen busjes van de centra naar omliggende wijken te laten rijden. SPA wil onderzoek naar hoe de
mobiliteit van mensen uit wijken en kernen kan worden vergroot. Op deze wijze kan een bijdrage
worden geleverd om de centra autoluw te maken zonder parkeertarieven te verhogen.
Fysieke veiligheid
Veiligheid is een essentiёle voorwaarde voor de leefbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om de
harde cijfers, maar minstens zo zeer om de beleving van veiligheid door de bewoners.
Sittard-Geleen behoort al jaren tot de onveiligste gemeenten van Nederland. De meeste mensen
ervaren dat gelukkig niet zo. Dat neemt niet weg dat cijfers dat wel aantonen en dat de gemeente
hier iets mee moet doen. Net als in de rest van Nederland dalen de criminaliteitcijfers ook in SittardGeleen : minder diefstallen, minder auto- en woninginbraken, minder zakkenroven, minder
straatroven. Permanente aandacht blijft echter nodig. De afgelopen jaren hebben we in de gemeente
te maken gehad met zware misdrijven waarbij OMG’s (Bandidos, Satudarah, Hells Angels) betrokken
zijn. Er zijn nogal veel meerdere moorden gepleegd. Er zijn arrestaties verricht in relatie tot
extremisme. Drugscriminaliteit baart veel zorgen. Enzovoort. SPA steunt het invoeren van het
I-criterium. Wij hebben gezien hoe mensen in de omgeving van de coffeeshops ernstige overlast
ondervonden van en geïntimideerd waren door drugsrunners en anderen die daarbij hoorden.

SPA vond het niet normaal dat 20% van
de bezoekers aan Sittard-Geleen naar de
cofffeeshops kwamen sinds Maastricht
het I-criterium invoerde. De invoering
van het I-criterium heeft er voor gezorgd
dat drugs-gerelateerde criminaliteit is
afgenomen en dat het aantal meldingen
bij het drugsmeldpunt sinds de invoering
in juni 2016 drastisch is afgenomen.
Uiteraard beseft SPA dat de drugsproblematiek daarmee niet is opgelost. Gerichte inzet van politie in
de wijken is nodig en verslaafden benodigen hulp om af te kicken. Verplaatsing van problemen moet
voorkomen worden.
Nu de nationale overheid een experiment met legale wietteelt niet uitsluit gaan in Sittard-Geleen
stemmen op om voor zo’n experiment te opteren. Voor SPA hoeft dat niet zo nodig, wij zien dit niet
bijdragen aan een positief imago voor onze gemeente en zien de meerwaarde daarvan voor de
gemeente niet. Mocht er toch een experiment komen dan vraagt dat om extra veiligheidsmaatregelen
die de gemeenschap mogelijk geld kosten en in ieder geval een gevoel van onbehagen zullen
oproepen bij een deel van de bevolking. Als mogelijke locatie voor een experiment komt wellicht de
steenberg op Chemelot in aanmerking. Deze ligt reeds binnen een beveiligde omgeving en is slecht
bereikbaar, hetgeen SPA in dit geval een voordeel vindt.
Iedereen weet : buurten zonder overlast en criminaliteit zijn een utopie. Woningcorporaties, de
gemeente en de politie werken steeds aan het uitbannen van de grootste excessen maar zullen hun
doel nooit bereiken. Burgers melden vaak iets bij de politie maar die noteert dat dan niet. Wanneer
burgers naderhand vragen hoe het er mee staat krijgen ze als antwoord dat er niks genoteerd is en
dus ook geen actie is ondernomen. Dat frustreert waarna burgers minder meldingen doen. Het
vertekend de cijfers ook. De burgemeester heeft aangegeven dat meldingen schriftelijk moeten
gebeuren, telefoontjes worden niet als melding geregistreerd. De politie zit met de handen in het haar
vanwege het vele werk en kan niet overal achteraangaan. Van hun kant is het begrijpelijk dat ze niet
op elke telefonische melding reageren. Uitbreiding van de politie is een nationale zaak. Als gemeente
kunnen we wel meer BOA’s aanstellen en SPA is daartoe ook bereid ook al is dat niet goedkoop.
Ofschoon SPA privacy zeer serieus neemt zijn wij van mening dat het gebruik van camera’s op
sommige plaatsen nodig zijn om de veiligheid te bevorderen.
Bedelen is niet toegestaan in de centra van Sittard en Geleen maar wel in wijkcentra. SPA is van
mening dat bedelen ook niet moet worden toegestaan in wijkcentra. Steeds vaker horen wij dat
mensen in wijkcentra overlast onervinden en zich zelfs bedreigd voelen als gevolg van bedelen. De
leefbaarheid wordt hierdoor aangetast en dat vindt SPA niet de bedoeling. Daarom is SPA
voorstander van een bedelverbod in alle wijkcentra.
SPA hecht groot belang aan de aanwezigheid en taakinvulling van de wijkagent. Veel mensen
kennen de wijkagent amper of niet en weten hem niet te bereiken op momenten dat het van belang
is. Dat moet beter. Een wijkagent is een politieman en heeft bevoegdheid. Maar wanneer het overlast
door specifieke groepen betreft, bv hangjongeren, dan is deze vaak terughoudend qua handhaving
om zijn contacten met die groepen niet op het spel zetten. Burgers voelen zich dan niet gehoord en
het probleem is niet opgelost. Hier ligt een dilemma. Wellicht dat een gemeentelijk aanspreekpunt
hierbij een rol kan spelen zodat de wijkagent niet als ‘schuldige’ wordt aangewezen wanneer er
handhavend wordt opgetreden. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat een wijkagent in de eerste
plaats een handhaver is en geen sociaal werker en gewoon zijn werk moet doen.
Burgers kunnen zelf echter ook bijdragen aan de veiligheid in hun directe leefomgeving.

Sociale cohesie en een prettigere en veiligere leefomgeving wordt bevorderd wanneer burgers
samen de verantwoordelijkheid nemen om een deel van de groenvoorziening onder hun hoede te
nemen. Buurtpreventieteams en whatsapp-groepen kunnen bijdragen aan de sociale cohesie en
vroegtijdig verdachte signalen oppikken. Dat helpt en schrikt ook af. Wanneer er iets gebeurd is kan
op die wijze verkregen informatie ook gebruikt worden om de dader(s) op te sporen. SPA wil de
oprichting en instanthouding van deze en andere initiatieven faciliteren zonder dat de gemeente
hierin een leidende rol neemt.
Veiligheid en zorgvuldige besluitvorming
De gemeentelijke overheid dient echter ook te beseffen dat zij verantwoordelijkheid draagt naar
buurtbewoners. Daar schort het soms aan. Het vorige College bestaande uit GOB, CDA, PvdA,
GroenLinks met daarin drie van de huidige Collegeleden verkocht in 2013 zonder vooraf
omwonenden geconsulteerd te hebben het VIXIA-pand in de Borrekuil in Lindenheuvel aan een
islamitische organisatie die al snel aangaf daar de grootste salafistische moskee van West-Europa te
willen vestigen. Vanaf het begin ervoeren omwonenden vrijwel dagelijks nachtelijke overlast en werd
onvoldoende gehandhaafd op niet toegestane detailhandel die aanzienlijke verkeersdrukte
veroorzaakte. Zelfs werden er omstreden predikers uitgenodigd. In 2016 leidde dat ertoe dat een
groep moslims zich afscheidde omdat zij niet langer onder de salafistische invloedsfeer wilden staan.
SPA is verheugd dat deze mensen hun ongetwijfeld zware stap hebben gezet en een eigen
gebedsruimte hebben ingericht. De financiering van de aankoop van het VIXIA-pand bleef zodanig
schimmig dat de FIOD in februari 2017 een inval deed. In november 2017 volgden arrestaties van de
voorzitter van de moskee, verdacht van witwassen, en de vice-voorzitter, verdacht van witwassen,
van financiering van terrorisme, ronselen voor de jihad en lidmaatschap van een criminele
organisatie. Op meerdere plaatsen in Sittard-Geleen zijn gebedsruimten voor gelovigen van
verschillende religies omdat onze grondwet vrijheid van godsdienst garandeert, dat is een groot
goed. SPA is echter van mening dat het vorige en dit College zich onvoldoende rekenschap hebben
gegeven van de problemen die zij mogelijk maakten door voor een paar zilverlingen een pand in een
woonbuurt te verkopen aan een organisatie waarvan de motieven onvoldoende in beeld waren
gebracht. De ontwikkelingen nadien zijn het College niet ten volle aan te rekenen, maar het maakt
wel duidelijk dat onzorgvuldige besluitvorming enorme gevolgen kan hebben die de leefbaarheid in
een buurt en de veiligheid van ons allen ernstig raken. Grondwettelijk wil en kan SPA het bouwen of
inrichten van nog een moskee in Sittard-Geleen niet verbieden. Gezien de ervaringen met de
moskee in de Borrekuil in Lindenheuvel en de internationale situatie is echter uiterste zorgvuldigheid
op zijn plaats alvorens vergunning wordt verstrekt.
Externe veiligheid
Binnen veiligheidsregio Zuid-Limburg
(VRZL) werken de hulpdiensten
politie, brandweer, geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio
(GHOR) en gemeenten (die verantwoordelijk zijn voor bevolkingszorg) samen. Zij stellen het crisisplan
op dat de rampenbestrijding en
crisisbeheersing omvat.
Nevenstaand risicodiagram toont dat
een kernincident in Tihange weliswaar
‘catastrofale gevolgen’ heeft maar
‘onwaarschijnlijk’ wordt geacht. Een
pandemie en een groot incident op /
bij Chemelot wordt echter ‘mogelijk’

gehouden oftewel ‘er zijn geen concrete aanwijzingen, de gebeurtenis is voorstelbaar’. De gevolgen
van een explosie van Tankenpark-3 zijn echter voor nagenoeg heel Geleen rampzalig.
SPA is het er daarom mee eens dat de gemeente meewerkt aan het bespoedigen van de sluiting van
Tihange, maar de aanwezigheid van Chemelot vormt voor Sittard-Geleen een veel grotere en
reёelere dreiging. SPA is daarom van mening dat de gemeente hier veel actiever in moet zijn en er
voor moet zorgen dat Chemelot de impact van zo’n incident moet verkleinen. Geleen ligt niet bij
Chemelot maar Chemelot ligt bij Geleen!

De aanwezigheid van Chemelot maakt dat externe veiligheid een belangrijk onderwerp is in onze
gemeente. Het transport van zeer grote hoeveelheden cat-A stoffen per spoor naar / van Chemelot
maakt dat het traject Hoogveld-station Sittard-Chemelot tot de gevaarlijkste van Nederland behoort.
Er gaat ruim viermaal zoveel cat-A door Sittard en Geleen dan door de steden Eindhoven, Tilburg,
Breda van de Brabantroute.
VDL krijgt haar gewenste spooraansluiting, Chemelot wil uitbreiden tot aan de Bergerweg, de A2
wordt verbreed. Juist nu zou het ideale moment zijn om het OPA-railportplan uit het
verkiezingsprogramma van 2014 te implementeren en het probleem structureel op te lossen. Wij
zullen (voorlopig ?) moeten blijven leven met de dreiging dat er ooit een grote ontploffing kan
plaatsvinden langs het spoor. Gebeurt die nabij station Sittard dan kunnen we alleen maar hopen dat
er minder dan het berekende aantal van meer dan duizend doden vallen. SPA wil die dreiging
wegnemen maar politiek blijkt dit al jaren niet haalbaar en daardoor ook financieel niet.
Het College wil in Geleen de zogenoemde Zuidaansluiting realiseren. Die levert slechts een minieme
bijdrage aan verbetering van de veiligheid rond station Sittard ondanks dat men anders wil doen
geloven. Die Zuidaansluiting is in feite een private aansluiting op het openbare spoor. Voor SPA is er
daarom geen reden dat de burgers van deze gemeente hieraan miljoenen bijdragen en zeker niet in

een tijd dat de grote bedrijven op Chemelot honderden miljoenen verdienen en de gemeente op
zwart zaad zit. Veel installaties op Chemelot zijn technisch verouderd en economisch aan het einde
van hun levensduur. De ligging van Tankenpark-3 (vlakbij Krawinkel) maakt dat mocht daar een
ontploffing plaatsvinden er tot in het Haeselderveld slachtoffers vallen. SPA is van mening dat het tijd
is om structureel te veiligheid van de inwoners van Geleen te verbeteren en maatregelen te nemen
die de effecten van zo’n ontploffing reduceren.
De afgelopen jaren waren er veel incidenten op Chemelot. Zelfs zo veel dat de Onderzoeksraad Voor
Veiligheid (OVV) een diepgaand onderzoek is begonnen. De resultaten hiervan worden de komende
maanden bekend. Van een aantal incidenten, waaronder de brand in de Bosmanloods in 2015, is uit
evaluaties reeds bekend dat de rampenbestrijding op tal van punten faalde. Dat in november 2017
zo’n vijfenveertig fabrieken uitvielen als gevolg van een probleem met een waterleiding geeft burgers
weinig vertrouwen in de veiligheid als geheel. SPA heeft de afgelopen jaren bij herhaling op de
veiligheidsproblematiek rond Chemelot geween en werd daarbij vaak als ‘lastig’ ervaren door
Chemelot, de gemeente en de provincie. Wij hebben dat gedaan in het belang van de veiligheid onze
burgers en zullen dat ook blijven doen.
Een voorbeeld hiervan is hoe werd omgegaan met de ‘spikkels’ die eind 2016 over Lindenheuvel
neerdaalden. Chemelot verrichtte, conform afspraak, de eerste inventarisatie. De analyses waren
echter beneden peil : er werd aan het verkeerde monster gemeten en de metingen mislukten totaal.
Desondanks werd er naar de burgers gecommuniceerd dat het om ‘gemodificeerde olijfolie’ zou
gaan. Complete onzin! In het analyserapport wordt met geen woord over olijfolie gerept en worden
andere stoffen genoemd. Ook een tweede analyse mislukte. Chemelot gaf aan dat zij niet de oorzaak
was en trok zich terug. En de gemeente? Die deed helemaal niks ! Men verliet zich volledig op
Chemelot en had zelfs geen protocol hoe te handelen in situaties waarin Chemelot de handen
terugtrekt. Als enige partij kwam SPA op voor de bevolking. Een enkele weken oude auto bleek
overdekt met bruine spikkels die er niet af te krijgen waren met water of andere gebruikelijke
middelen. Ruim een jaar later zijn de spikkels nog steeds zichtbaar. Hebben mensen die spikkels
ingeademd of opgegeten bij de groente of fruit uit hun tuin? Uiteindelijk liet de gemeente een
bomenonderzoek doen en de onderzoeker wees een wants als oorzaak aan. Wantsendeskundigen
waren verbaasd aangezien zoiets in de literatuur nog niet beschreven was en kwamen kijken. Men
trof de betreffende wants niet aan en de hoeveelheid spikkels en de niet-verwijderbaarheid daarvan
maakten het sowieso onwaarschijnlijk dat er een natuurlijke oorzaak is. Maar het College aanvaardde
de opvatting van Nederlands bekendste wantsenkenner met circa veertig jaar ervaring niet en hield
vast aan het rapport van iemand die geen enkele publicatie op dat gebied op zijn naam heeft staan.
Waaruit bestaan die spikkels, wat zijn de gevolgen op langere termijn, wat is de oorzaak, kunnen we
nog vaker zo’n neerslag verwachten, alleen in Lindenheuvel of ook elders? Niemand die het weet.
SPA heeft zelf een protocol opgesteld voor zulke situaties en dat aan de wethouder overhandigt in de
hoop dat er iets mee gedaan wordt teneinde in toekomstige gevallen te kunnen handelen.
Oorzaak waarom de gemeente gefaald heeft en er onvoldoende gezocht is naar de oorzaak is de
besturlijk te geringe afstand tussen de gemeente en Chemelot. SPA staat naast de burgers en neemt
verantwoordelijkheid.
Wijkplatforms en hun rol
Het BMC-rapport geeft aan dat de gemeente meer moet inzetten op de kracht van de wijken en
kernen en haar inwoners meer moet betrekken bij het bestuur. SPA is het hier volledig mee eens.
Burgers worden steeds mondiger en de burgerbegroting wint steeds meer terrein. Op die
ontwikkelingen moeten wij inspelen en daarbij passen onafhankelijke wijkplatforms goed.
Wijkplatforms moeten niet als verlengstuk van het lokale bestuur gezien worden en zeer zeker ook
niet om als excuus-Truus te dienen voor het beinvloeden of passeren van de Raad. De afgelopen
jaren hebben we meermaals ervaren dat door het College bedacht beleid of uitvoering van beleid aan

wijkplatforms wordt opgedrongen en dat er vervolgens aan de Raad vertelt wordt ‘er met het
wijkplatform over gesproken te hebben’.
Zulke gesprekken zijn ook vaak éénrichtingsverkeer : de gemeente zegt wat er gaat / moet gebeuren
en het wijkplatform kan weinig invloed uitoefenen. Raad en wijkplatforms worden zo tegen elkaar
uitgespeeld. Dat moet echt worden omgedraaid : vooraf consultatie van wijkplatforms is nodig over
mogelijke ontwikkelingen in hun wijk indien de gemeente daarbij direct of zijdelings betrokken is of er
kennis van heeft. Wijkplatforms moeten invloed kunnen uitoefenen en ook de Raad moet vanaf het
begin van het proces worden geinformeerd. Dat kan ‘lastig’ zijn voor het gemeentelijk beleid maar het
gaat om de leefbaarheid van onze burgers en dat is volgens SPA belangrijker, wijkplatforms en hun
inwoners zijn de belangrijkste ‘stakeholders’ !
Ontwikkelingen in de buurt moeten daarom, vooraf en achteraf, helder worden gecommuniceerd in
voor de bewoners begrijpelijke taal waarbij positieve als negatieve kanten zo objectief mogelijk
worden beschreven. Dat moet niet door de gemeente maar door de bewoners zelf gebeuren,
bijvoorbeeld via het wijkplatform. Informatieverstrekking vooraf heeft als doel om mensen erbij te
betrekken en het peilen van draagvlak. Informatieverstrekking achteraf dient om de gevolgen in kaart
te brengen teneinde negatieve kanten te benoemen en aan te kunnen kaarten bij de gemeente.
Wijkplatforms bestaan uit vrijwilligers die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van hun wijk.
De invulling daarvan verschilt zeer binnen onze gemeente. Enkele wijkplatforms organiseren vrijwel
alleen evenementen, andere zijn meer betrokken bij de inrichting en de problematiek van de wijk.
Deze grote verschillen maakt dat het ongewenst is wanneer de gemeente eenzelfde aanpak zou
willen hanteren voor alle wijkplatforms. Desondanks moet de gemeente zorgen dat ieder wijkplatform
wel in de gelegenheid is om mee te denken over problematiek die in de betreffende wijk speelt.
Goede afspraken en goede informatievoorziening zijn essentieel.
SPA is van mening dat de gemeente enerzijds afstand moet bewaren tot wijkplatforms, maar
anderzijds wel moet stimuleren dat wijkplatforms draagvlak onder de bevolking krijgen en actief zijn
of worden. Enig contact met politiek actieve personen uit de wijk kan positief werken, maar grote
bemoeienis van politieke gezagsdragers met wijkplatforms beschouwt SPA als ongewenst. Teneinde
conflicterende belangen te voorkomen vindt SPA het belangrijk dat wethouders, raads- en
commissieleden geen deel uitmaken van wijkplatforms. Onafhankelijke wijkplatforms moeten er zijn
voor de bevolking van de wijk en niet voor de gemeente.
Ook organisaties zoals woningcorporaties, PIW, bedrijven, scholen of de politie behoren volgens
SPA geen deel uit te maken van wijkplatforms. Natuurlijk is het wel mogelijk, en vaak zeer gewenst,
dat dergelijke organisaties en de gemeente aan bepaalde vergaderingen deelnemen, maar zij mogen
niet overheersend zijn. Besluiten behoren door de bewoners te worden genomen onafhankelijk van
organisaties die bij de wijk betrokken zijn.
Vertegenwoordiging van buurtverenigingen in wijkplatforms wordt als een pré gezien, maar kan niet
verplicht worden gesteld. Contact met de politie is heel belangrijk. Handhaving is uiterst belangrijk en
voor veel wijken een essentieel onderdeel om de leefbaarheid op peil te houden of te verbeteren.
Wanneer wijkplatforms signaleren dat er onvoldoende handhaving is behoort de gemeente hier actie
op te ondernemen, desnoods door structureel en gericht meer BOA’s in te zetten.
De gemeente onderneemt initiatieven, vaak via wijkplatforms, om inwoners bepaalde taken in het
publieke domein te laten uitvoeren. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan inzet van buurtpreventieteams, onderhoud van groen, signalering van ongewone voorvallen (buurt app). Dat de gemeente dit
doet kan SPA billijken maar daarbij is het voor SPA essentieel dat het geen verplichting of grote
belasting voor de burgers wordt en dat de gemeente de eindverantwoordelijkheid niet ontloopt.

Wijkplatforms worden gezien als organisaties die op grotere schaal problemen aankaarten die
buurtoverstijgend (kunnen) zijn of sociale activiteiten op wijkniveau organiseren. Te denken valt
hierbij aan ‘Dag van de wijk’, aanpak van sociale problemen wijkbreed.
Buurtverenigingen ziet SPA als (heel) kleinschalig en meestal gericht op gezelligheidsactiviteiten
zoals organisatie van een buurtfeest. Sommige buurtverenigingen richten zich ook op andere
gebieden zoals buurtpreventie of verbetering van de fysieke leefomgeving in hun buurt.
Vaak kost het buurtverenigingen en wijkplatforms veel energie en tijd om eenvoudige dingen voor
elkaar te krijgen wanneer zij iets willen organiseren. Daardoor stranden veel initiatieven en wordt de
potentie van andere initiatieven onvoldoende benut. Bij elke activiteit heeft men te maken met
vergunningen, subsidies, afzettingen, folders maken, veiligheid (EHBO), vaak materialen als stoelen
e.d. . Dat soort dingen kunnen routinematig worden geregeld. SPA wil daarom dat de gemeente een
faciliterend team opricht bestaande uit minimaal twee personen (zodat er geen problemen met ziekte
of vakantie zijn) dat als taak heeft om wijk- en buurtverenigingen op practische wijze te helpen bij het
organiseren van activiteiten. Hierdoor kunnen organisatoren zich beter concentreren op datgene
waar het hun echt om gaat namelijk invulling van hun idee. Uitwisseling van ervaringen wordt ook
bevorderd.
Teneinde zowel wijkplatforms als de gemeente inzicht in het functioneren van ieder individueel
wijkplatform te geven zou, bijvoorbeeld tweejaarlijks, met per wijk deels verschillende vragen, een
tevredenheidsonderzoek kunnen plaatsvinden. Ook kan gekeken worden naar welke activiteiten
ontplooid zijn en de deelname daaraan.
De resultaten van zo’n onderzoek kunnen door de wijkplatforms als basis gebruikt worden voor
verbetering van de wijk of de draagkracht onder de bevolking waarbij de gemeente wellicht een rol
kan spelen.
SPA zet in op het budgetverdelingssysteem dat beoogt om inzet van vrij besteedbare middelen min
of meer op basis van inwoneraantallen gelijkmatig over de stadsdelen te verdelen. Daarbij hoort dat
op stadsdeelniveau bestedingsvoorstellen worden gemaakt. De Raad heeft budgetrecht en moet
plannen die door stadsdelen worden aangedragen beoordelen en uiteindelijk wel / niet goedkeuren.
Ook de controle op de uitvoering blijft verantwoordelijkheid van de Raad.
Naarmate de wijkplatforms beter functioneren en met meer en goed beargumenteerde voorstellen
komen, zullen de inwoners van de stadsdelen meer invloed op de besteding moeten verkrijgen.
Naarmate de wijkplatforms minder goed functioneren zal het gemeentebestuur actiever moeten
worden om stadsdelen en hun wijken toch op peil te houden.
Uitgangspunt voor SPA is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de leefbaarheid en de
leefomgeving en dat wijkplatforms, al dan niet gezamenlijk op stadsdeelniveau, haar daarbij als
onafhankelijke organisatie op vrijwillige basis kan helpen.
Sport en bewegen
De gemeente hanteert tot nu toe een eigen interpretatie voor bepaling of een activiteit als sport
erkend wordt. Dit heeft tot gevolg gehad dat meerdere sporten vele jaren lang geen subsidie
ontvingen. SPA is van mening dat de gemeente moet uitgaan van wat op landelijk of internationaal
niveau als sport erkend wordt. Voor SPA is de maatstaf of een vereniging een door de sportkoepel
NOC*NSF als sport erkende activiteit verricht om ook gemeentelijk als sport erkend te worden en
voor sportsubsidie in aanmerking te komen.

SPA is voorstander van decentrale voorzieningen. Dat geldt ook voor sport en bewegen. Het moet
natuurlijk wel levensvatbaar en betaalbaar blijven. Als gevolg van de afname van het aantal kinderen
kunnen sportverenigingen steeds minder jeugdteams bemensen en vinden zij ook minder
vrijwilligers. Vaak gaan zij dan zelf op zoek naar samenwerking met andere verenigingen. SPA juicht
samenwerking op vrijwillige basis toe. Vestiging van sportverenigingen in de Sportzone is voor SPA
geen doel. Mochten verenigingen fuseren of samenwerken en op zoek gaan naar een nieuwe locatie
dan staat SPA in beginsel positief tegenover vestiging in de Sportzone en wil dan meewerken aan
vestiging aldaar.
SPA erkent dat topsport positieve effecten kan hebben op deelname aan breedtesport en is daarom
bereid om mogelijkheden voor topsport te scheppen. SPA is echter niet bereid financiёle middelen ter
beschikking te stellen voor topteams van (semi)professionele verenigingen. Voor SPA is breedtesport
belangrijker dan topsport. Voor SPA is sprake van topsport in teamverband indien het topteam van
een vereniging in een periode van drie jaar minimaal twee jaar in de hoogste of een-na-hoogste
klasse van de nationale competitie actief is.
Sport dient voor alle leeftijdscategorien gelijkwaardig te worden behandeld.
Afhankelijk van de leeftijd en de lichamelijke mogelijkheden leveren mensen verschillende prestaties
met als doel hun lichamelijke en geestelijke conditie op peil te houden. Prestaties zijn vaak zeer
individueel. Wanneer een zeventigjarige met een wandelclub tien kilometer loopt is dat voor SPA
zeker vergelijkbaar met wanneer een dertigjarige een voetbalwedstrijd speelt. Wanneer een jeugdige
een persoonlijk record op de 400 m schaatsen verbetert is dat vergelijkbaar met wanneer iemand die
slecht ter been is achter een rollator lopend er in slaagt om het aantal keren om de gang op en neer
te lopen verbetert. Sport en bewegen worden daarom door SPA op een lijn gesteld, ook qua
subsidiemogelijkheden.
Dat sport en bewegen positieve effecten op de gezondheid kan hebben is algemeen bekend.
Daarom wil SPA stimuleren dat kinderen en jongeren vaker sporten en dat ouderen tot op hoge
leeftijd meer bewegen.
Zwemmen en schaatsen
Sinds 2014 ontwikkelde het College grootste plannen om een nieuwe ijshal en een nieuw zwembad
in de Sportzone te ontwikkelen. Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie in december 2016
had SPA hier al op gewezen en aangegeven dat dit desastreuze gevolgen voor de multifunctionele
accomodaties van Glanerbrook en het Anker zou hebben. In Geleen werd de bevolking hier
langzaam van bewust en liet dat merken. Nadat het College een onderzoek naar de toekomst van
het zwemmen en schaatsen presenteerde die als voorkeursvariant uitkwam op sluiting van de
bestaande zwem- en schaatsvoorzieningen ten faveure van nieuwbouw van een zwembad en ijshal
zonder 400 m baan in de Sportzone, kwam de bevolking in Geleen vanaf september 2017 zodanig in
opstand dat er zeer zwaar stemmenverlies voor de coalitie dreigde.
Op 7 oktober maakte SPA het statement ‘Glanerbrook is van eminent belang voor de bevolking van
Geleen en voor de verenigingen die er gevestigd zijn. Het verwijderen of verminderen van
kernactiviteiten, waaronder zwemmen en schaatsen, tast de levensvatbaarheid van het gehele
sportcomplex en alle daar sportende verenigingen aan hetgeen grote maatschappelijke en sociale
gevolgen heeft en is daarom onacceptabel.’. Dit statement werd door alle in Glanerbrook gevestigde
verenigingen gesteund. Tevens maakte SPA bekend dat sluiting van de beide andere zwembaden
ongewenst is. Sluiting van het zwembad in het Anker brengt de existentie van de multifunctionele
accommodatie in gevaar en is daarom niet acceptabel. Voor de Hateboer gaf SPA aan dat
verbetering van de exploitatie nodig is en dat onderzoek naar mogelijkheden hiertoe moet worden
verricht.

Net voor de commissievergadering van 23 november 2017 zwichtte het College voor de druk van de
Geleense bevolking en gaf aan dat zij niet langer voor nieuwe voorzieningen in de Sportzone ging
maar aan centralisatie rond Glanerbrook de voorkeur gaf. Dit leidde tot commotie in stadsdeel-1
vanwege de gevolgen voor het Anker. Tijdens de raadsvergadering van 14 december bleek dat er
onduidelijkheid heerste over wat er besloten werd. De tekst van het besluit en de onderliggende
stukken zijn evenwel duidelijk : er werd besloten dat er één centrale voorziening voor zwemmen en
schaatsen komt (Glanerbrook) zonder 400 m baan en dat de beide andere zwembaden niet langer
gesubsideerd worden. Teneinde stemmenverlies voor het GOB in stadsdeel-1 en voor het CDA in
Sittard te beperken worden er nog onderzoeken verricht, SPA ziet dat als puur voor de bühne. Beide
coalitiepartijen hebben immers ingestemd met centralisatie en het openhouden van die twee
zwembaden komt defacto neer op decentralisatie .
Het verlies van de 400 m baan betekent niet alleen het einde van het langebaan schaatsen in
Geleen, maar eveneens van het wielrennen in Geleen aangezien beide nauw gerelateerd zijn. Dat is
onacceptabel voor SPA. De Stadspartij en DNA hadden aangegeven om de 400 m baan te willen
behouden en voor decentralisatie te zijn. Vreemd genoeg stemden zij samen met de coalitiepartijen
VOOR. De consequenties van het besluit zijn SPA in ieder geval duidelijk. Vanwege de
decentralisatie en het verlies van de 400 m baan stemde SPA daarom TEGEN.
Een geluk bij een ongeluk is dat er momenteel geen geld is voor zwem- en schaatsvoorzieningen.
Dat biedt de mogelijkheid om in de komende raadsperiode het genomen besluit ‘te actualiseren’ en
dan alsnog voor decentralisatie en behoud van de 400 m baan te gaan. SPA zal zich daarvoor
inzetten.

