
Integratie 
 
Na de bouw van de Staatsmijn Maurits zijn er duizenden Europese migranten uit vele landen hierheen 
gekomen. Zij kregen vaak tijdelijk werk en taallessen. De meesten vertrokken weer, zij die bleven integreerden 
meestal. 

 
Toen de mijnbouw hier ten einde liep voelden weinigen er nog voor ondergronds te werken. Vanaf 1963 
werden daarom ervaren Marokkanen, opgedaan in de Franse mijnbouw, hierheen gehaald als ‘gastarbeider’ in 
de veronderstelling dat ook zij zouden vertrekken wanneer de mijnen gesloten waren. Daarom besteedden de 
mijndirecties en de overheid weinig aandacht aan hun, bleven zij bij elkaar wonen, leerden weinig Nederlands 
en integreerden zelden. Velen bleven hier. Hun kinderen en kleinkinderen kwamen terecht tussen de 
Westerse welvaart en de wereld van hun ouders met hun traditionele beleving van religie die een andere 
rolverdeling tussen man en vrouw en weinig respect ten opzichte van niet-gelovigen uitdraagt. Discriminatie, 
polarisatie en ook oververtegenwoordiging van bepaalde groepen allochtonen in de criminaliteit zijn gevolgen. 

 
Herkomst is een bindende factor voor de eigen identiteit. Mensen ervaren dat ook wanneer men op vakantie 
zijnde in het buitenland een Nederlander ontmoet. Dat geldt ook voor migranten en vooral bij cultuur- 
verschillen. Dat mensen met een zelfde achtergrond elkaar opzoeken is begrijpelijk, maar afzondering moet 
vermeden worden. Voor nieuwkomers is integratie noodzaak indien zij iets willen bereiken in onze 
samenleving. Dat begint bij huisvesting. Te hoge concentratie van migranten in sommige buurten belemmert 
integratie, werkt door in volgende generaties en veroorzaakt achterstanden en spanningen in de samenleving. 
Gelukkig zien we dat veel van deze mensen wel willen integreren. SPA vindt het onacceptabel wanneer een 
deel van deze mensen een samenleving binnen onze samenleving vormt of die in stand houdt. 

 
SPA is van mening dat integratie van alle niet-westerse migranten die door gezinsvorming, gezinshereniging 
of als vluchteling hierheen komen noodzakelijk is. Niet alleen sociaal en financieel, maar ook door krimp, 
vergrijzing en ontgroening optredende tekorten op de arbeidsmarkt noodzaken dat deze mensen zo snel 
mogelijk integreren. Betrokkene(n), de omgeving en de overheid zijn hier samen voor verantwoordelijk. Een 
betere aanpak is nodig! Woningbeleid gericht op herlocatie bij vernieuwing van sociale woningbouw en 
spreiding van nieuwkomers over de hele gemeente kan hieraan bijdragen. 

 
De laatste jaren komen er steeds meer arbeiders uit Oost-Europese landen hierheen voor tijdelijk werk. 
Vaak vanuit Polen of Roemenië komen zij hierheen voor maximaal drie maanden en gaan dan weer terug. Zij 
wonen hier bij elkaar in huizen die verhuurd worden door de organisatie die hun hierheen haalt, bijvoorbeeld 
aan de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen. SPA is zeer bezorgd over deze ontwikkeling omdat deze 
mensen niets bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt en niet zelden overlast in de omgeving veroorzaken. 
Van integratie is geen sprake. 

 
Chemelot verwacht dat er tot 2040 door de European Circular Hub 9000 extra banen bijkomen en dat deze 
mensen voor een aanzienlijk deel in Sittard-Geleen gehuisvest gaan worden. Aangegeven wordt ook dat die 
extra arbeidskrachten niet in de regio gevonden worden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. SPA  
betwijfelt dat die banen er daadwerkelijk komen maar indien dat wel het geval is zal dat ongetwijfeld grote 
problemen veroorzaken omdat een dergelijk grote hoeveelheid arbeidsmigranten hun stempel op de 
samenleving drukken wanneer zij niet integreren. Daarbij komt dat bekend is dat een samenleving slechts een 
beperkte hoeveelheid nieuwkomers kan verwerken zonder dat er grote problemen optreden. De overheid heeft 
daarom een taak ervoor te zorgen dat het aantal arbeidsmigranten binnen elke wijk of buurt binnen de perken 
blijft. In het verleden maakte de overheid grote fouten bij de komst van Marokkanen voordat de mijnen sloten. 
SPA is ervan overtuigd dat de geschiedenis zich zal herhalen indien de overheid niet actief vanaf het begin 
inzet op integratie van arbeidsmigranten die blijven en van arbeiders die hier maar tijdelijk werken. Indien 
bedrijven arbeidsmigranten hierheen halen behoren de maatschappelijke kosten op die bedrijven verhaald te 
worden want zij profiteren immers van de revenuen. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. 

 
Er zal moeten worden opgetreden tegen organisaties en mensen die zich afzetten tegen en respectloos 
omgaan met onze normen en waarden. Dit geldt uiteraard niet alleen op het gebied van integratie maar voor 
alle inwoners die onacceptabel en/of crimineel gedrag vertonen. 

 
Ondanks dat een groeiend deel van de migranten wel integreert, is er een groep die de taal onvoldoende 
spreekt en/of zich afkeert van de Nederlandse samenleving. Dat kan echt niet, ook migranten moeten 
meedoen. Onze inwoners behoren zich Nederlander te voelen en als zodanig te gedragen of als gast die onze 
gebruiken en normen en waarden respecteert. Dat menigeen een dubbel paspoort heeft verandert hier niets 
aan. 
 
SPA wil dat vanaf de eerste dag actiever aan integratie van nieuwkomers wordt gewerkt. 


