
Voorzieningen 
 
Financieel gelden ‘voorzieningen’ als vreemd vermogen van een door de raad vastgestelde hoogte dat door 
het college uitsluitend voor een vaste bestemming moet worden aangewend. Dit is dus puur financieel. 

 
Burgers verstaan onder voorzieningen doorgaans echter iets wat bijdraagt aan de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van de gemeente en wat het hun mogelijk maakt om beter te participeren. 

 
De gemeente benoemt het maatschappelijke thema ‘verblijven en voorzieningen’ en schaart daaronder 
recreatie, cultuur, horeca en winkelaanbod. 

 
SPA ziet voorzieningen echter breder en ziet bijvoorbeeld Omnibuzz, scholen, schuldhulpverlening, 
maatschappelijke hulp, meubilair in de openbare ruimte ook als voorzieningen omdat zonder dat mensen 
ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en/of om te participeren. 

 
De afgelopen acht jaar ziet SPA dat er steeds meer op voorzieningen beknibbeld wordt en dat veel 
voorzieningen verdwenen zijn uit kernen en wijken. 

 
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. 
 
Schaalvergroting van basisscholen was nodig vanwege het dalende aantal leerlingen maar daarbij 
prevaleerde niet zelden het belang van het betreffende schoolbestuur boven het gemeentelijke belang. Een 
voorbeeld is de sluiting van basisschool De Springplank die tot gevolg heeft dat basisschool De Leeuwerik 
zodanig veel nieuwe leerlingen kreeg dat men gaat uitbreiden terwijl te voorzien is dat dit een tijdelijke 
toename is. Dat had ook anders kunnen worden opgelost hetgeen de gemeente veel geld bespaard zouden 
hebben. Een ander voorbeeld is het niet doorgaan van het plan Mijn-Zuid omdat een schoolbestuur 
uiteindelijk een andere locatie voor de school koos. Gevolg is dat kinderen uit Sanderbout geen basisschool 
meer nabij hebben. 

 
Vanwege dalende ledenaantallen verdwenen ook een aantal voetbalaccommodaties en hebben ook veel 
andere, vooral op jeugdigen gerichte, verenigingen moeilijkheden en wordt hun voortbestaan bedreigd. 

 
Omnibuzz blijft een zorgenkindje. De directeur gaf onlangs in een krantenartikel aan dat Omnibuzz gebrek aan 
chauffeurs heeft doordat zij het vervoer uitbesteden en dat cliënten daardoor niet altijd met Omnibuzz kunnen 
reizen en ook eerder moeten bellen. SPA vindt dat niet kunnen: juist de directie van Omnibuzz is 
verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de opdracht die de gemeenten hebben verstrekt. Het past niet 
om de problemen af te schuiven op degenen die op Omnibuzz zijn aangewezen om te participeren. Wanneer 
het inhuren van chauffeurs niet afdoende is behoort Omnibuzz dat op te lossen door voldoende chauffeurs in 
dienst te nemen. Cliënten weten vaak wel maar ook frequent niet vooraf hoe laat zij moeten reizen. 
Wanneer iemand bijvoorbeeld een afspraak in een ziekenhuis heeft is het vaak niet vooraf bekend hoe lang 
dat duurt. SPA vindt dat Omnibuzz een wachttijd van maximaal een half uur moet kunnen garanderen. 

 
Banken en pinautomaten verdwenen uit kleine en zelfs grote kernen. Ook zitbanken verdwenen her en der, 
zelfs op de markt in Geleen in plaats van, zoals al in 2018 in het verkiezingsprogramma van SPA stond, uit 
te breiden tot een netwerk waarbij om de honderd meter een zitbank staat zodat ouderen die op een rollator 
aangewezen zijn tussentijds kunnen uitrusten.  

 
SPA is van mening dat daar waar enigszins mogelijk de gemeente ervoor moet zorgen dat voorzieningen 
behouden blijven want met de voorzieningen verdwijnt saamhorigheid, vooral in de kleine kernen en van 
oudsher hechte wijken zoals Sanderbout en Lindenheuvel. Wanneer we niet oppassen worden dit slaapwijken. 
Dat het college van plan is om het goed bezette gemeenschapshuis in Einighausen om te vormen tot een 
‘ontmoetingsruimte’ en daarmee de daar gevestigde verenigingen met een groot probleem gaat opzadelen 
vindt SPA onverantwoord aangezien dit enorme negatieve consequenties kan hebben voor de hechte 
samenleving die Einighausen nu nog kenmerkt. 
 
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 wil dat de gemeente stimuleert dat er ook in de kleinere kernen basisvoorzieningen blijven of komen. 
Vooral ouderen, waarvan er steeds meer komen, kunnen hier veel baat bij hebben en daardoor ook langer in 
hun vertrouwde omgeving blijven wonen en functioneren. SPA wil onderzoeken of het in stand houden van 
een klein winkeltje waar dagelijkse boodschappen kunnen worden gedaan, wellicht in combinatie met andere 
‘handige’ zaken, verantwoord is. Wanneer zo’n winkeltje niet rendabel te maken is zou de gemeente hiervoor 
wellicht loonsuppletie tot minimumloon kunnen verstrekken op basis van de waarde van ‘maatschappelijk nut’.  
 
SPA onderschrijft de gedachte dat solitair liggende winkels en horeca meestal meer toekomst hebben in de 
centra en daarom verplaatsing wordt bevorderd, maar wij willen daarbij niet doorschieten. 
Indien commerciële activiteiten zich ergens gevestigd hebben en kunnen handhaven gaan wij er van uit dat 
daaraan behoefte is op de betreffende locatie. Een ontmoedigingsbeleid vinden wij dan niet passend. 
Bovendien is SPA van mening dat kleinschalige voorzieningen, waaronder winkels en horeca, essentieel 
zijn voor de leefbaarheid van wijken en kleine kernen en zich daar ook moeten kunnen vestigen.  
Indien deze activiteiten zodanig groeien dat ze structureel overlast voor omwonenden veroorzaken moeten 
de activiteiten echter verplaatst worden naar een geschiktere locatie. 
Anderzijds staan wij open voor medewerking aan verplaatsing op initiatief van ondernemers. Slechts indien 
verplaatsing bestuurlijk zeer gewenst is wil SPA dat de gemeente het initiatief tot verplaatsing neemt. 
 
SPA wil voorzieningen in kernen en wijken zoveel mogelijk behouden en verbeteren want onze gemeente 
bestaat uit veel kernen en wijken in plaats van één centrum met daaromheen slaapwijken. 


