Mensen
De basisgedachte is dat mensen, milieu en middelen op een harmonieuze wijze gecombineerd moeten
worden voor een duurzame samenleving.
Het welzijn van alle inwoners van Sittard-Geleen staat voor SPA daarbij voorop waarbij we ons echter
realiseren dat er beperkingen zijn vanwege de beschikbare middelen en onze morele plicht om goed voor het
milieu te zorgen.
Onder welzijn verstaat SPA dat mensen de toestand waarin zij zich bevinden geestelijk, lichamelijk en sociaal
als ‘goed’ ervaren, voldoende welvaart hebben en plezierig wonen. Iedereen heeft daarbij ook het recht om
zijn eigen identiteit en diversiteit te koesteren en uit te dragen, in woord en gedrag, zolang dit anderen niet
beperkt om hetzelfde te doen.
Naast beleidsterreinen als cultuur, onderwijs, zorg, veiligheid, sociale zaken en sport zijn daarvoor ook de
leefomgeving, voorzieningen en accommodaties, mogelijkheden om politieke invloed uit te oefenen op dingen
die hun direct aangaan van groot belang.
Het CBS onderzocht in 2021 de Brede Welvaart in Nederland. Men constateert: ‘Op de meeste thema’s is de
brede welvaart ‘hier en nu’ stabiel of stijgend. Op het onderdeel wonen wijzen in de meeste gemeenten,
provincies en COROP-regio’s een of meerdere indicatoren juist op een daling van de brede welvaart. De
afstand tot voorzieningen (waaronder basisscholen, cafés en sportterreinen) neemt gemiddeld toe, en de
tevredenheid met de woning en de woonomgeving neemt af.’ Sittard-Geleen scoort op 16 van de 33
indicatoren slecht (Rotterdam en Den Haag scoren op 20 indicatoren slecht, zij scoren daarmee het slechtst)
en behoort daarmee tot de slechtsten van Nederland.
Uit de burgerpeiling 2020 bleek dat 60% van de inwoners de afgelopen jaren een achteruitgang van hun
directe leefomgeving ervaart. Slechts 40% van onze inwoners is tevreden met de welzijnsvoorzieningen en het
percentage mensen dat het groenonderhoud goed vindt is minder dan de helft van het nationale gemiddelde.
Dat maar 13% van onze inwoners vindt dat er voldoende gemeentelijke inzet is voor de leefbaarheid in de
buurt steekt schril af tegen het nationaal gemiddelde van 45%. Het is daarom niet verwonderlijk dat slechts
11% van onze inwoners vertrouwen heeft in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd terwijl dat
nationaal gemiddeld 32% is.
Daarmee maken onze inwoners heel duidelijk dat het nodig is dat er een andere wind gaat waaien in onze
gemeente. Van de partijen die de afgelopen 15 jaar het college droegen kan dit niet verwacht worden: andere
partijen moeten het voortouw nemen. Onze inwoners moeten zich echter realiseren dat alleen zij dat kunnen
bewerkstelligen. Degenen die tevreden zijn hebben in 2018 in meerderheid op de coalitie gestemd. Indien veel
mensen die ontevreden zijn niet gaan stemmen is de kans groot dat er weinig verandert. Juist degenen die
niet tevreden zijn moeten gaan stemmen, zij maken het verschil in de uitslag en daarmee of alles doorgaat op
de huidige voet of dat er veranderingen komen!
SPA wil dat de raad veel kritischer met het college omgaat en dat onze inwoners daadwerkelijk invloed krijgen
op wat in hun directe omgeving gebeurt.

