
Inleiding 
 
SPA hanteert voor deze verkiezingen de slogan Mensen, Milieu, Middelen. 
 
De basisgedachte is dat mensen, milieu en middelen op een harmonieuze wijze gecombineerd moeten 
worden voor een duurzame samenleving. Teveel prioriteit voor een element veroorzaakt problemen bij de 
andere elementen. 
 
Wanneer bijvoorbeeld economische winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe 
worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur.  Anderzijds zijn de 
beschikbare financiën ook beperkend voor wat verantwoord mogelijk is om de welvaart en de leefomgeving 
van mensen te bevorderen en het milieu te herstellen. 
 
Het gaat SPA om ‘Brede Welvaart’ zoals het CBS dit definieert: ‘Brede welvaart omvat immers zo veel meer 
dan alleen economie en inkomen. Het gaat ook over de gezondheid, het onderwijsniveau en het gevoel van 
veiligheid van mensen. En om zaken als de hechtheid van de samenleving, de toegankelijkheid van 
voorzieningen, de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving en vele andere aspecten die het leven en welzijn 
van mensen beïnvloeden.’ 
 
Alles wat de gemeente doet of laat weegt SPA af tegen de drie internationaal gehanteerde ESG-thema’s 
(environment, social, governance) oftewel natuur en milieu, sociaal en goed bestuur. Alles wat de gemeente 
doet of laat moet bijdragen aan een van die drie thema’s zonder afbreuk te doen aan een of beide andere 
thema’s pas dan kan worden gesproken van op duurzaamheid gericht beleid en uitvoering daarvan. 
 
Voor SPA staat het welbevinden van onze inwoners centraal in de te voeren politiek. Het gaat ons daarbij om 
de leefomgeving, voorzieningen in kernen en wijken, cultuur en zorg: mensen. Daartoe is het nodig dat er 
hard gewerkt wordt aan verbetering van de ecologie in onze gemeente met meer en aaneengesloten bos- en 
natuurgebieden en geen verdere uitbreiding van bedrijfsterreinen: milieu. Een gezond financieel beleid is 
daarvoor noodzakelijk waarbij de lokale lasten van de bevolking ongeveer op het gemiddelde van de andere 
Limburgse gemeenten gebracht wordt: middelen. 
 
SPA is ervan overtuigd dat de afgelopen decennia er 
zowel (inter)nationaal als lokaal teveel prioriteit is gegeven 
aan economische winst met gevolg dat we nu ernstige 
effecten van de klimaatverandering ondergaan. Lokaal 
leidde het de afgelopen twee decennia gevoerde beleid 
ertoe dat Sittard-Geleen op ecologisch gebied anno 2020 
voorlaatste staat in de lijst van Nederlandse gemeenten. 
 
Het gevoerde financiële wanbeleid leidde ertoe dat de 
provincie zelfs overging tot preventief toezicht en 
drastische maatregelen afdwong. Dankzij de provincie 
gaat het nu financieel weer iets beter met de gemeente. 
 
 
 
Als gevolg van het financiële beleid werd er onvoldoende geld besteed aan groenonderhoud. Het gevolg was 
dat de toestand van de openbare ruimte zeer verslechterde en dat wonen in onze gemeente vanwege 
achteruitgang van voorzieningen, de leefomgeving en erg veel leegstand onaantrekkelijker werd. 
 
Een hoofdpunt van het coalitieakkoord was ‘verandering van de bestuurscultuur’. Dat hiervan bitter weinig 
terecht kwam bleek niet alleen in de raad maar nog meer uit de omgang met belangrijke dossiers als de 
windmolens in Holtum-Noord en het OVV-rapport en het onterechte ontslag van een vijftal BOA’s. SPA wil dat 
er daadwerkelijk op basis van argumenten en dossierkennis in de raad gestemd wordt en niet op basis van 
coalitiediscipline en dat de mening van burgers die last gaan ondervinden van ontwikkelingen in hun omgeving 
serieus wordt genomen en niet terzijde wordt geschoven omdat het besluit op voorhand vaststaat. 
 
Ook van verduurzamen van woningen is weinig terecht gekomen. SPA wil zoveel mogelijk bestaande 
woningen isoleren en productie van warm tapwater niet langer met gas doen. In de tweede helft van de 
raadsperiode wil SPA gebruik maken van innovaties die op een betaalbare wijze opslag van warmte en stroom 
mogelijk maken. Pas daarna komt de stap om woningen aardgasvrij te maken aan de orde. 
 



Op sociaal en maatschappelijk gebied vindt SPA dat er meer op buurt-, wijk- en kernniveau moet worden 
gedaan in plaats van centralisatie op cluster-, stadsdeel- of gemeenteniveau na te streven. Een voorbeeld is 
het accommodatiebeleid waar SPA kiest voor adequate voorzieningen in de nabijheid in plaats van 
centralisatie op clusterniveau. Wijken en kernen moeten leven en er niet alleen zijn om te slapen. 
 
Om dergelijke veranderingen te kunnen doorvoeren is het nodig dat de machtsverhouding binnen de raad 
verschuift en dat partijen die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van de afgelopen vijftien jaar minder 
zetels behalen. Het is nodig dat andere partijen een stevige vinger in de pap krijgen teneinde hun ideeën te 
kunnen realiseren. SPA staat te popelen om die veranderingen vorm te geven maar het is aan onze inwoners 
om dat mogelijk te maken. 


