
 



Sfeerpunten 

Gedurende de afgelopen raadspe-
riode ging de gemeente op  
meerdere punten flink achteruit en 
ontstond onder burgers een sfeer 
van ‘wij pikken dit niet langer’. Zo 
groeide de afstand tussen  
inwoners van de delen van de  
gemeente flink vanwege enorme 
verschillen in investering tussen 
deze delen, is er een bestuursstijl 
die zowel binnen als buiten de 
raad grote weerstand oproept, is 
de gemeente financieel aan de 
grond en staat zij onder preventief 
toezicht van de provincie, zijn  
miljoenen verspild aan prestige-
projecten waar de meeste burgers 
echt niet op zitten te wachten,  
vallen er steeds meer mensen  
sociaal tussen wal en schip, kreeg 
de gemeente een slecht woon- en 
verblijfimago, sluit men steeds 
meer voorzieningen in de wijken 
en kwijnen centra weg.  

SPA is van mening dat  
er drastische veranderingen  
nodig zijn en dat er een  
positieve sfeer moet komen. 
 

 

 

 

 

 

 

Budgetverdeling 

Enorme verschillen in investerings-
volume tussen stadsdelen veroor-
zaakten dat de eenwording van  
de gemeente nog nooit zo ver  
weg was. Voor SPA zijn alle  
inwoners en alle stadsdelen  
even belangrijk. Daarom wil  
SPA investeringen evenredig  
over de stadsdelen verdelen. 
 
 
Burgerparticipatie 

Burgers werden steeds weer voor 
voldongen feiten geplaatst en 
moesten toezien hoe over hen  en 
niet mét hen beslist werd. SPA  
wil dat onze burgers worden  
geconsulteerd in plaats van  
achteraf geïnformeerd, zodat zij 
veel meer invloed krijgen op  
ontwikkelingen en bestedingen  
in hun directe leefomgeving. 
 
 
Bestuursstijl 

Het College bestuurde als regen-
ten, gesteund door de coalitie die 
alles goedkeurde. Daarbij werden 
alle argumenten van burgers en 
van de oppositie terzijde gescho-
ven en werd de sfeer verziekt. 
SPA wil dat de raad de baas is en 
elk voorstel op inhoud beoordeelt. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Centra 

Het prestigeproject De Ligne  
zorgde voor extra leegstand en 
ontwrichtte de centra van Sittard 
en Geleen. SPA wil door het  
aanpakken van Den Tempel en 
het overkappen van enkele straten 
in Geleen-Centrum het verblijf en  
de sfeer in de centra ook bij  
slecht weer mogelijk maken. 
 
 
Diversificatie economie 

Al jaren ligt de focus qua  
investeringen en onderwijs op  
het gebied van chemie, automotive 
industrie en logistiek; dit ondanks 
het feit dat het overgrote deel  
van de inwoners niet in die  
sectoren werkzaam is. Gevolg is 
dat jongeren wegtrekken. SPA wil 
daarom dat investeringen op het 
lokale MKB gericht worden en  
dat andere sectoren, waaronder  
toerisme, ontwikkeld worden.           
 
 
Duurzaamheid 

Sittard-Geleen behoort qua  
duurzaamheid al tien jaar tot  
de slechtst presterende Neder-
landse gemeenten. SPA wil stap-
pen zetten onder andere door  
burgers de mogelijkheid te bieden 
om met een lagere energie- 
rekening geld over te houden.  
 

 

Financieel gezond beleid 

Grootheidswaan, prestigepro-
jecten en financieel wanbeleid  
veroorzaakten dat de gemeente 
geen geld meer heeft en dat de 
provincie preventief toezicht  
instelde. SPA wil financieel orde 
op zaken stellen door het  
stoppen van de prestigeprojecten  
Sportzone, Zitterd Revisited  
en het Project Kloosterkwartier.  
SPA wil een gezond financieel  
beleid voeren en de tering  
naar de nering zetten. 

 
Leefbaarheid 

Mede door centralistisch beleid 
verdwenen de afgelopen jaren 
steeds meer voorzieningen uit  
wijken en kernen waardoor de 
leefbaarheid daalde. SPA wil  
decentraal beleid waarbij de  
bewoners grote invloed op hun 
leefomgeving hebben, adequate 
voorzieningen in de nabijheid  
houden en er sfeer in de wijken 
komt. Behoud van de 400 meter  
schaats– en wielerbaan en  
zwembaden Glanerbrook, de  
Hateboer en het Anker vinden wij 
zeer belangrijk.  

 
 
 
 
 
 
 



Seniorvriendelijke gemeente 

Ondanks het al jaren bekende feit  
van de toenemende vergrijzing is 
er naast het jeugd- en jongerenbe-
leid geen sprake van een gericht 
seniorenbeleid. Maar SPA is van 
mening dat de een niet zonder de 
ander kan. Alleen een seniorvrien-
delijke gemeente is in staat om de 
kapitaalkrachtige oudere te behou-
den. SPA ziet daarbij enorme  
kansen voor jonge ondernemers 
die willen inspelen op de economi-
sche groeimarkt van de senioren;  
en dit biedt een unieke mogelijk-
heid om een halt toe te roepen aan 
de toenemende ontgroening in  
onze gemeente.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal beleid 

Steeds meer mensen ondervinden 
armoede en ouderen zonder werk 
missen vooruitzichten op een 
baan. SPA gaat voor welzijn en 
geluk van onze inwoners, mensen 
een perspectief bieden, zorg voor 
degenen die het nodig hebben, 
participatie van mensen met be-
perkingen, aanpak van armoede 
en integratie van nieuwkomers.  

Niet het doolhof van regels en pro-
cedures maar de jongere, volwas-
sen en oudere mens en zijn hulp-
vraag  staan  centraal bij SPA !  

SPA Sittard-Geleen 

Website  : www.spa-sg.nl 

Facebook : spasittardgeleen 

E-mail  : info@spa-sg.nl 


