
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. 
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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. 
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Armoede en schuldhulpverlening 
 
Wat is armoede? Die vraag wordt (inter)nationaal op verschillende manieren beantwoord. SPA hanteert als 
basis voor haar armoedebeleid het door het Sociaal Cultureel Planbureau gehanteerde ‘niet-veel-maar- 
toereikend’ criterium dat het basisbehoeftenbudget plus kosten voor sociale participatie omvat. 

 
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) berekent armoede met de lage inkomensgrens. De armoedegrens 
in Nederland ligt in 2021 op € 1090 voor alleenstaanden, € 1660 voor eenoudergezinnen met twee 
minderjarige kinderen, € 1530 voor een paar en € 2080 voor een paar met twee minderjarige kinderen. 
Meer dan één miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. Dit aantal groeit ook in Sittard- 
Geleen. 
 
In 2021 verscheen een rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) dat heel kritisch was over de effectiviteit 
van het gemeentelijke armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. Men schrijft: ‘Opvallend is beslist dat het 
aandeel huishoudens dat moet rondkomen van een inkomen rondom de bijstandsnorm al jaren veel hoger is 
dan in vergelijkbare gemeenten en dan landelijk gemiddeld. Een aandeel dat zich beweegt rond de 10% en 
door de jaren heen nauwelijks kleiner wordt. Dat is ook niet de doelstelling van het beleid. Waarom niet, dat is 
ons niet duidelijk geworden. Opvallend is ook de constatering dat participatie en zelfs het hebben van werk 
niet automatisch tot afscheid van de armoede leidt.’ en ‘De huidige rapportages geven weliswaar veel 
informatie over geleverde inspanningen en input, maar slechts weinig/geen over de effecten van het beleid. 

 
 

 

Dat schreef het college on het raadsvoorstel over het armoedebeleid en het rapport van de rekenkamer- 
commissie. Tot driemaal toe stelde SPA wethouder Schmitz (armoedebeleid) in de raad in de gelegenheid om 
die passage aan te passen maar zij bleef bij haar standpunt. Het raadsvoorstel werd aangenomen, SPA 
stemde TEGEN vanwege die zin. 

 
Volgens SPA behoort uitstroom uit de armoede het doel van het gemeentelijke armoedebeleid te zijn. 
Het huidige college en de partijen GOB, CDA, GroenLinks, Stadspartij denken daar anders over: hun doel is 
om armoede te verlichten waarbij de focus op kinderen ligt en niet op de gezinnen waarin zij leven met gevolg 
dat het percentage huishoudens dat armoede kent al jaren vrijwel constant en erg hoog blijft. Dat is slecht 
beleid! Voor SPA is het onaanvaardbaar dat de gemeente er niet aan werkt om het aantal inwoners dat 
armoede kent te verlagen! We beseffen dat dit lastig is maar dat verandert niets aan onze doelstelling. 

 
Verlichting van armoede is belangrijk maar structurele oplossingen zijn nodig. Dat is vaak niet alleen een 
hoger inkomen maar een ander bestedingspatroon, aanpak van schuldenproblematiek, mensen weer het 
positieve gevoel geven dat ook zij er toe doen en toewerken naar een bereikbaar doel. Het krijgen van werk 
kan een oplossing zijn maar niet iedereen is tot werken in staat (arbeidsongeschikten) en om pensioen- 
gerechtigde ouderen tot werken te verplichten vanwege armoede vindt SPA asociaal. 

 
In 2019 leefden in Sittard-Geleen 9,8% van de 
gezinnen onder de armoedegrens terwijl maar 
liefst 15,6% een inkomen had minder dan 
120% van het sociale minimum. De RKC geeft 
aan dat zo’n 4050 gezinnen (dat is circa 10%) 
moeten rondkomen van een inkomen op 
bijstandsniveau. 

 
Armoede kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan veranderingen in je leven met grote financiële gevolgen 
zoals een scheiding of faillissement. Ook persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht 
verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud of voor zorg, werk dat te weinig betaalt om 
van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroon kunnen voor armoede zorgen. Het is al lang niet meer 
zo dat alleen mensen met lage inkomens armoede kunnen hebben. Omgedraaid leeft niet iedereen met een 
laag inkomen in armoede vanwege opgebouwd spaargeld of vanwege relatief lage woonlasten. 
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Armoede heeft invloed op de gezondheid en leidt tot psychische en fysieke klachten. Stress, uitsluiting, laag 
zelfbeeld, weinig vertrouwen, slecht eten, schaamte, wantrouwen, eenzaamheid, depressie zijn vaak het 
gevolg. Meer medische zorg en een kortere levensduur zijn eveneens bekende gevolgen van een uitzichtloze 
situatie. Nu de energieprijzen zo hoog zijn verwarmen zij hun woning slechts weinig vanwege de kosten: 
energiearmoede. 

 
Natuurlijk is het erg belangrijk dat kinderen niet in armoede opgroeien maar het project ‘Kansen voor 
kinderen’ focust te zeer erop dat kinderen die in een gezin dat in armoede leeft middelen krijgen om toch mee 
te doen in plaats van de armoede van het gezin aan te pakken. Deze conclusie trok de RKC in 2021 ook. 
SPA is van mening dat het asociaal is om jonge volwassenen en ouderen die armoede kennen onvoldoende 
hulp te bieden en hun in feite af te schrijven. Ook zij hebben recht op ondersteuning. Elk mens telt voor SPA! 

 
De RKC gaf aan dat de effecten van het armoedebeleid niet gemeten worden en dat dit essentieel is en dat er 
voor veel geformuleerde doelstellingen geldt dat er geen eenduidige relatie met de te bereiken resultaten is. 
SPA is het daar volledig mee eens. 

 
Jaarlijks wordt er € 3,4 miljoen aan armoedebeleid en € 3,1 miljoen aan schuldhulpverlening besteed. 
Daar komen nog € 0,9 miljoen aan uitvoeringskosten en € 0,8 miljoen aan kwijtschelding van belastingen bij. 
 
De RKC gaf aan dat het volledige budget dat in de begroting ter beschikking is gesteld voor armoedebestrijding 
al jaren niet volledig wordt benut. Daarnaast wordt er nog een onbekend bedrag via de Bijzonder Bijstand aan 
armoede en schuldhulp besteed. 
 
SPA is daarom van mening dat enkele partijen ten onrechte roepen dat er meer geld naar armoedebestrijding 
moet. Wat moet gebeuren is dat het beschikbare geld ten volle benut wordt, dat het beleid gericht wordt op 
uitstroom uit armoede, dat de focus niet vrijwel geheel op één groep gelegd wordt maar ook andere groepen 
voldoende aandacht krijgen, dat de resultaten van de uitvoering op een zinvolle wijze gemeten worden, dat er 
concrete doelen worden gesteld. Dat zijn allemaal zaken die de RKC benoemt en waarin het armoedebeleid de 
afgelopen jaren faalde. Extra geld helpt niet, beter beleid wel. 
 
Armoede onder ondernemers valt buiten het aandachtsgebied van het huidige beleid. Vooral onder ZZP-ers 
blijkt nationaal veel armoede te zijn. Door Corona zal de armoede bij ondernemers ongetwijfeld stijgen. 

 
In 2020 maakte 1,9 procent van de ruim 7,8 miljoen werkenden in Nederland deel uit van een huishouden met 
een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep een risico op armoede. De lage-inkomensgrens staat voor 
een vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling. Uiteindelijk gaat het erop 
wat een gezin te besteden heeft: de koopkracht. Ofschoon het niet tot de taken van gemeenten behoort kan de 
gemeente door allerlei maatregelen de koopkracht beïnvloeden. Zo is het een keuze om het percentage om in 
aanmerking te komen voor de Bijzondere Bijstand op 120% te stellen, dat kan ook op 110% of 125% gezet 
worden, dat bepaalt de raad. Maar ook maatregelen om woningen te isoleren hebben een positief effect op de 
koopkracht doordat de bewoners hierdoor minder geld aan verwarming kwijt zijn. 

 
Voor SPA telt elk mens ongeacht leeftijd hetgeen inhoudt dat SPA meer aandacht wil voor gezinnen zonder 
kinderen. Momenteel ligt de focus te zeer op gezinnen met kinderen. Ofschoon SPA onderkent dat kinderen 
niet moeten opgroeien in armoede en dat daar aandacht voor nodig is vindt SPA het onterecht dat dit ten 
koste gaat van andere groepen in de samenleving, ook zij hebben recht op hulp. Ook de RKC wil meer 
aandacht voor andere groepen. 

 
Een belangrijk punt van aandacht is dat de aanpak ‘Kansen voor kinderen’ tot gevolg heeft dat kinderen met 
ouders die een inkomen hebben dat net boven de 120% van de bijstandsnorm ligt in praktijk minder kunnen 
participeren en minder materialen (bv geen nieuwe ipad) hebben dan kinderen die dat via ‘Kansen voor 
kinderen’ wel ontvangen. SPA ontving bij herhaling signalen dat dit als zeer onrechtvaardig wordt ervaren. 

 
Meerdere leden van SPA zijn (enkelen dagelijks) actief in de armoedebestrijding. Dat gaat van hulp bij het in 
kaart brengen van de financiële situatie en schuldenproblematiek (o.a. Werkplaats Financiën) tot het 
inzamelen en distribueren van gebruikte kleding en het wekelijks ervoor zorgen dat mensen die (zelfs) niet in 
aanmerking komen voor de voedselbank toch iets, of iets extra’s, te eten hebben.  

 
Niet alleen zij maar ook veel vrijwilligers zijn in Sittard-Geleen actief om de armoede te bestrijden. Velen 
hebben een ruimtevraag: zij zijn voortdurend op zoek naar ruimten om door hun ingezamelde zaken voor 
korte tijd op te slaan en van daaruit te distribueren. Nu gebeurt dat vaak bij de vrijwilligers thuis. 
De gemeente faciliteert deze vrijwilligers vrijwel niet. SPA vindt dat dit veel beter kan en moet. 
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De verleiding om in de middagpauze een snack te nemen in plaats van gezond voedsel is vaak erg groot voor 
pubers. Helaas komt het geregeld voor dat kinderen niets naar school mee kunnen nemen vanwege armoede. 
Daarom is de gedachte om te organiseren dat kinderen samen eten op school voor de hand liggend. 
 
Daarmee rijst meteen de vraag ‘Wie zal dat betalen?’ De provincie betaalde in 2019 een pilot genaamd ‘De 
Gezonde Basisschool van de Toekomst.’ Resultaten wezen uit dat de kinderen een gezonder gewicht hebben 
en dat er minder gepest wordt. Verder onderzoek is gaande. De kosten waren circa € 4,50 per kind per dag. 
Uitgaande van 6600 basisschoolleerlingen die 40 weken elk 4 dagen op school eten kost dat € 4,75 miljoen. 
Jaarlijks wordt er nu € 3,4 miljoen aan armoedebeleid en € 3,1 miljoen aan schuldhulpverlening besteed. Daar 
komen nog € 0,9 miljoen aan uitvoeringskosten en € 0,8 miljoen aan kwijtschelding van belastingen bij. 
Ondanks dat armoede voor SPA een kernpunt van beleid vormt vindt SPA het bedrag van € 4,75 miljoen veel 
te hoog. Er moeten mogelijkheden zijn om zo’n bedrag gerichter en beter te besteden want nu wordt ook 
betaald voor de kinderen van ouders die het eten tussen de middag best kunnen betalen. 
 
SPA wil ondanks de zeer hoge kosten de resultaten van het onderzoek naar gezond eten op school afwachten 
en dan bekijken of er gezocht moet worden naar een efficiëntere methode om de kinderen die het echt nodig 
hebben van eten te voorzien. 
 
Slechts 27% van de gemeentelijke ketenpartners vindt dat de mensen met problematische schulden 
voldoende in beeld zijn terwijl 44% vindt dat de armoede voldoende in beeld is. 

 
De doelgroepen die onvoldoende in beeld zijn naar de mening van geïnterviewden, zijn bijvoorbeeld mensen 
in verborgen, stille armoede, mensen die zich niet willen melden uit trots of schaamte, zorgmijders, migranten, 
ondernemers, ZZP’ers en (werkende) mensen met een laag inkomen en dus een groot risico op armoede. 
Ook eenzame mensen en jongeren van 18 jaar en ouder die uitstromen vanuit de Jeugdwet worden genoemd. 

 
Deloitte, Nibud, ING en de Universiteit Leiden constateerden in een onderzoek in 2021 dat de helft van alle 
Nederlandse gezinnen geldzorgen heeft. De onderzoekers definiëren financiële gezondheid als de mate 
waarin een persoon of huishouden in staat is op een comfortabele manier aan alle financiële verplichtingen te 
voldoen, plus de financiële zekerheid heeft om levensdoelen na te streven. Slechts 27% van de huishoudens 
is financieel gezond en bij 24% is de situatie toereikend. De overigen zijn financieel kwetsbaar of is de 
financiële situatie ronduit slecht. Hiermee wordt duidelijk dat een groot deel van de bevolking financiële 
problemen heeft of continue moet oppassen niet in problemen te geraken. 
 
Jaar in jaar uit stijgen de kosten meer dan de pensioenen en de AOW-uitkering. Ook komen ouderen met een 
laag inkomen lang niet altijd in aanmerking voor extra bijdragen of uitkeringen waarvoor jongere volwassenen 
met hetzelfde inkomen wel in aanmerking komen. Daardoor wordt armoede voor deze groep elk jaar 
voelbaarder en komen ook steeds meer ouderen onder de armoedegrens. Nu wil het kabinet de AOW en het 
minimumloon ontkoppelen. SPA wil dat de gemeente meer oog krijgt voor de steeds verslechterende positie 
van AOW-ers. 
 
Hoe eerder mensen geholpen worden wanneer zij in problemen komen, hoe beter. Wanneer mensen 
geldzorgen hebben moeten ze ergens naartoe kunnen om te voorkomen dat zij in een neerwaartse spiraal 
terecht komen. De ‘Werkplaats Financiën’ zou daarbij kunnen helpen. De drempel om naar zo’n organisatie 
toe te gaan zou verlaagd moeten worden. De gemeente zou ook allerter en proactiever kunnen worden 
wanneer tijdens klantcontacten vermoedens ontstaan dat geldzorgen een belangrijke rol spelen. Dat kan veel 
ellende voorkomen. SPA wil hierdoor proberen de instroom in armoede te verkleinen en tevens de uitstroom 
vergroten doordat de problematiek verkleind wordt door deze eerder te signaleren en aan te pakken. 

 
Het Nibud geeft aan dat in Nederland 2,6 miljoen huishoudens financiële problemen hebben. Omgerekend 
hebben in 2021 in Sittard-Geleen van de ruim 46000 huishoudens er ruim 14500 financiële problemen. 
Voor SPA reden armoedebestrijding als een van de topprioriteiten van de komende raadsperiode te zien. 
 
Van senioren zonder eigen vermogen komt de helft in financiële moeilijkheden bij een tegenslag van 
slechts € 400 bijvoorbeeld door een belastingaanslag of door de jaarlijkse gemeentelijke heffingen. Zij 
staan dan vaak rood, bezuinigen nog meer, worden zorgmijder en liggen ’s nachts vaak wakker. Dit blijkt 
uit recent onderzoek. Een niet gering aantal senioren vanaf circa 75 jaar leeft in armoede vanwege het 
ontbreken van een (goed) pensioen en/of een gedeeltelijke AOW, iets wat al op jongere leeftijd ook voor 
veel migranten geldt. Vaak verbergt men dat door weinig sociale deelname, iets wat SPA met ons 
armoedebeleid wil aanpakken. 

 
SPA is van mening dat de lokale overheid meer aandacht moet besteden aan preventie. Daarbij zal inzet van 
vrijwilligers noodzakelijk zijn. De gemeente moet daarom dergelijke initiatieven veel beter dan nu gebeurt 
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ondersteunen, onder andere met een goede huisvesting. 
 
SPA is van mening dat het instrument ‘Bijzondere bijstand’ ten volle benut moet worden. Juist hiermee kan 
gericht hulp worden geboden aan zij die het hardst die hulp nodig hebben. Wel moet er goed gekeken worden 
dat de geboden hulp er niet voor zorgt dat mensen die een inkomen net boven de armoedegrens hebben in 
praktijk minder te besteden hebben dan mensen met een inkomen onder de armoedegrens. Dit speelt op dit 
moment des te meer omdat energiearmoede steeds meer gevoeld wordt, ook door mensen met een inkomen 
boven de armoedegrens. 

 
SPA wil onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om toekenning van Bijzondere Bijstand 
inkomensafhankelijk te maken waardoor er een glijdende schaal ontstaat en het veel minder uitmaakt of men 
net-wel of net-niet boven de grens zit qua inkomen. Gebleken is ook dat stapeling van tegemoetkomingen 
soms het doel voorbijschiet en dat is ongewenst. Mogelijk dat dat tot gevolg zal hebben dat er plafonds aan 
hulptoeslagen gesteld moeten worden. 

 
Aangezien mensen met lage inkomens en/of armoede het vaakst voorkomt bij mensen die in slecht 
geïsoleerde huizen wonen kan met isolatie van deze woningen (of de verblijfsruimten daarvan) kosteneffectief 
een flinke verlaging van het energiegebruik, een besparing van de uitgaven, een verhoging van het 
wooncomfort en een verbetering van de gezondheid worden bereikt. Daarom wil SPA juist deze woningen 
aanpakken en de besparingen door de isolatie deels gebruiken voor het aflossen van een revolverend fonds 
en deels uitkeren aan de bewoner. Vanaf het begin gaat de bewoner er financieel op vooruit maar na enkele 
jaren, wanneer de aflossingen aan het revolverend fonds voltooid zijn, is er structureel netto een flink 
financieel voordeel. SPA acht het zinloos om als gemeente een eenmalige bijdrage te geven in de 
energiekosten om energiearmoede tegen te gaan: er is geen enkele garantie dat de energieprijzen volgende 
jaren lager zijn in de koude perioden. Een structurele aanpak van de energiearmoede door isolatie van 
woningen helpt wel. Indien de gemeente dit jaar, omdat de prijzen nu extreem gestegen zijn, toch geld wil 
steken in een eenmalige bijdrage dan lijkt het SPA goed dat te doen door de extra energiekosten om te 
rekenen naar een percentage van de armoedegrens en dat bij te tellen bij de norm om voor Bijzonder Bijstand 
in aanmerking te komen. Voorbeeld: stel armoedegrens € 1090; extra energiekosten gemiddeld € 110; 
gecorrigeerde armoedegrens € 1200. Op deze wijze ontvangen ook inkomens die net boven de norm voor 
Bijzondere Bijstand zitten een bijdrage. 

 
Primair wil SPA dat het armoedebeleid gericht wordt op uitstroom uit de armoede. SPA wil dat de effectiviteit 
van het armoedebeleid beter gemonitord wordt zodat duidelijk wordt wat werkt en wat niet werkt en waar de 
grootste problemen zitten. SPA wil de armoede beter in beeld brengen zodat meer mensen bereikt en 
geholpen kunnen worden. 

 
Dat het college op 16 december 2021, slechts één maand nadat wethouder Schmitz was opgestapt, op vragen 
van SPA aangaf dat het beleid gewijzigd was en dat uitstroom uit armoede nu wel het doel wordt betekent dat 
het beleid van wethouder Schmitz genadeloos werd neergesabeld. Wrang is het dat dit niet eerder gebeurde 
want dat moet men ook eerder hebben gezien en slechts vanwege het in stand houden van de coalitie hebben 
geaccepteerd. Ook de coalitiepartijen bleken ineens achter het nieuwe doel van het beleid te staan. Erg 
vreemd of eigenlijk ook niet want zij steunen wat-dan-ook van het college. Ondanks dat het college aangaf dat 
uitstroom het nieuwe beleidsdoel werd weigerde men om dat ook in het beleidsplan armoede en 
schuldhulpverlening op te nemen. SPA hoopt dat het niet alleen bij mooie woorden blijft vlak voor de 
verkiezingen maar dat het ook als beleid wordt vastgelegd en vooral dat het wordt uitgevoerd. 
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Cultuur 
 
De provincie schrijft op haar website: ‘Limburg is trots op zijn culturele erfgoed en kunstschatten ... Daarnaast 
is er een schat aan levend cultureel erfgoed. Zelfs het kleinste dorp heeft zijn eigen harmonie of fanfare, er zijn 
plaatselijke schutterijen en tal van folkloristische evenementen.’ Ook Sittard-Geleen heeft in alle kernen en 
wijken zowel fysiek als levend cultureel erfgoed. SPA vindt het belangrijk dat onze inwoners zich daarvan 
bewust zijn, ook degenen die hier komen wonen. 

 
Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling van mensen, zet aan tot creatief en innovatief denken en stimuleert 
hen tot reflectie op zichzelf en de maatschappij. Cultuur draagt bij aan de sociale cohesie, de economie en de 
aantrekkelijkheid voor recreatie en toerisme. Cultuur is zo van maatschappelijk belang voor onze inwoners en 
voor het behoud en de verbetering van het leef- en vestigingsklimaat in onze gemeente, regio en provincie. 

 
Binnen Sittard-Geleen heeft de organisatie ‘De Domijnen’ een centrale rol in de uitvoering van het 
cultuurbeleid. Jaarlijks ontvangt men meer dan € 8 miljoen. SPA wees er tussen 2015 en 2020 bij herhaling op 
dat deze organisatie niet goed functioneerde en drong aan op het vertrek van de leiding. Extern onderzoek 
toonde in 2021 het gelijk van SPA aan en de bestuurlijke leiding werd vervangen. Sindsdien lijkt het beter te 
gaan met De Domijnen maar het is nog te vroeg om echt te oordelen. Dat de muziekschool Artamuse, die 
omgerekend ruim € 100 / lesuur subsidie ontving, ophield te bestaan en muziekmakelaar Myouthic sindsdien 
muzikant en musicus bij elkaar brengt ervaren velen als positief. Geen reden om bij de Domijnen te voegen. 
SPA hoorde dat aanvraag en uitvoering van kunst soms verschilt. De Domijnen moet daar wel op controleren. 

 
SPA vindt pluriformiteit belangrijk en ook dat er in alle kernen culturele manifestaties zijn en niet vrijwel alleen 
in Sittard. Belangrijk vindt SPA ook dat zowel grote als kleine organisaties mogelijkheden krijgen om zich te 
ontplooien en daartoe ook voldoende op gelijke basis verdeelde financiële mogelijkheden voorhanden zijn. 

 
Juist vanwege die pluriformiteit en de creativiteit die jeugdigen van nature haast per definitie hebben vindt SPA 
dat er meer aandacht voor jeugd- en cultuurprojecten die vanuit de burgers ontstaan moet komen. Het lijkt wel 
alsof cultuur een product geworden is in plaats van iets wat zich dynamisch ontwikkelt vanuit de samenleving. 

 
Naast Volt, dat als onderdeel van De Domijnen veel subsidie ontvangt, zijn er tal van initiatieven die op 
muziekgebied actief zijn die slechts weinig of niets ontvangen en toch belangrijk zijn in het geheel. Zo treden 
er in Pitboel, de Reunie en in café De Meister zeer frequent bands op. In het verleden waren er wekelijke 
meerdere dergelijke initiatieven die naast een ontplooiingsmogelijkheid voor de muzikanten tevens 
ontmoetingsplekken voor jongeren vormden.  
SPA is van mening dat kunst en cultuur veel meer kunnen worden ingezet om, vooral bij goed weer, het 
verblijf in de centra te veraangenamen. Dat bevordert tevens de aandacht voor cultuur bij een breed publiek. 

 
SPA wil een jaar lang een proef waarbij elke week een of twee bands optreden, alternerend, in of nabij een 
café in of nabij het centrum van Sittard of Geleen. De kosten zijn beperkt en bij succes kan dit worden 
voortgezet met een bijdrage van zowel de gemeente als de betrokken cafés. Doel is te bezien of dergelijke 
optredens aan verlevendiging van centra bijdragen en, vooral, jongeren een ontmoetingsplek geven. 

 
Al eeuwen neemt de Nederlandse samenleving gebruiken en gewoonten van migranten over. 
Mensen die hierheen komen behoren onze kernwaarden te accepteren en te respecteren. Dan gaat het o.a. 
over niet discrimineren van vrouwen of op basis van seksuele geaardheid of religie, omgang met 
andersdenkenden, scheiding van kerk en staat, democratische beginselen etc. en niet over deelname aan 
Carnaval of schuttersfeesten. Onderdeel van integratie, ook van autochtone Nederlanders die uit andere delen 
van het land komen, is echter wel dat men zich niet afsluit voor lokale culturele activiteiten en er ook aan 
deelneemt. Dat kan bijvoorbeeld door lid te worden van een heemkunde- of van een muziekvereniging of door 
deelname aan feesten en evenementen of op een andere wijze afhankelijk wat iemand aanspreekt. Van 
belang is dat men in contact komt met de lokale cultuur en de lokale bevolking. SPA is ervan overtuigd dat 
indien personen, gezinnen of groepen zich afsluiten van de Nederlandse samenleving dit een zeer slechte 
zaak is die generaties lang voor problemen zorgt. Van nieuwkomers mag verwacht worden dat zij zich inzetten 
om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven. Onderdeel daarvan is dat zij bekend worden met 
de culturele gebruiken en die accepteren, er deels aan deelnemen en ook deels overnemen. 
 
Op 10 december 2021 ging de discussie over het bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg over het wel of 
niet behouden van de zowel qua inrichting als buitenkant als Rijksmonument aangemerkte kapel. Op SPA na 
gingen alle partijen, tegen het dringende advies van de Sittardse historische verenigingen in, akkoord om de 
inrichting onder te brengen in een kerk in Noorbeek. SPA vindt dit een verbijsterend voorbeeld van ‘Behoud 
van erfgoed hoog in het vaandel hebben maar nergens anders’ omdat de raad op 10 november 2021, precies 
een maand eerder, unaniem een motie aannam ‘Bescherming erfgoed gemeente Sittard-Geleen’. 
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Demografische ontwikkelingen 
 
Vergrijzing en ontgroening zijn twee problemen die veroorzaakt worden door de leeftijdsopbouw van de 
inwoners van Sittard-Geleen en doordat jongeren vaak wegtrekken wanneer zij gaan studeren of elders een 
baan vinden. 

 

 
Bovenstaande tabellen en nevenstaande grafiek tonen de 
ontgroening, vergrijzing en krimp van de bevolking. 

 
Sinds 2010 nam de bevolking met 3,5% (3325 inwoners) 
af terwijl het aantal kinderen van 0 tot 5 jaar met 12,7% 
(510 kinderen) afnam en het aantal 75-plussers met 23,8% 
(1915 personen) toenam. 

 
De arbeidsparticipatie wordt berekend op basis van het 
aantal werkzame personen van 15 tot en met 74 jaar. 
Het aantal inwoners in de leeftijdscategorie nam af met 
3,3% van 72875 tot 70465 personen. Gezien de 
leeftijdsopbouw van de bevolking in 2021 zal dat het 
aantal personen tussen 15 en 75 jaar in 2031 afgenomen 
zijn tot 65830. 

 
In de Toekomstvisie 2030 staat dat de arbeidsparticipatie in Sittard-Geleen 63,1% is en dat dit veel lager dan 
het nationaal gemiddelde (69%) is. Men schrijft ‘Ambitie is om in 2030 de arbeidsparticipatie zeker op het 
landelijk gemiddelde te krijgen.’ SPA beschouwt dit als een irrealistisch en alleen te verklaren doordat men 
niet rekende. Om op het nationale gemiddelde te komen zijn zo’n 4500 werkzame personen nodig exclusief de 
circa 3500 nodig vanwege de berekende afname van de werkzame bevolking tot 2031. Dit zou een flinke 
bevolkingsgroei betekenen en daar gelooft SPA niet in. Dit is een van de redenen waarom SPA de 
Toekomstvisie 2030 afkeurde. 

 
SPA onderscheidt drie groepen senioren, elk met verschillende mogelijkheden en behoeften. De eerste groep 
vormen mensen vanaf 45 tot 65 jaar. Deze ‘jonge senioren’ worden op de arbeidsmarkt als ‘oudere 
werknemer’ aangemerkt en zij ondervinden dat hun kansen met toenemende leeftijd snel afnemen. Na 
baanverlies lopen zij een groot risico een beroep op de bijstand te moeten doen totdat zij AOW-gerechtigd 
worden, een hoogst onwenselijke situatie. Nationaal zijn 49% van de bijstandsgerechtigden ouder dan 55 jaar. 
Het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit daalt ook in deze economisch betere tijden heel 
langzaam. Bijna 70 procent van hen is 45-plus, niet voor niets worden zij steeds vaker aangeduid als 
‘pechgeneratie’. SPA vindt daarom dat deze groep tijdelijk, totdat cijfers uitwijzen dat oudere 
bijstandsgerechtigden en werklozen weer veel makkelijker werk vinden 45-plussers vrijstelling van 
sollicitatieplicht moeten kunnen krijgen als compensatie voor het verrichten van vrijwilligerswerk en daarvoor 
een vrijwilligersbijdrage moeten ontvangen. Ook veel oudere, bijstandsgerechtigde en slecht geïntegreerde 
migranten met een taalachterstand treft dit. Aangezien het voor de samenleving van groot belang is dat 
migranten de taal veel gaan beter beheersen, beter integreren en meer kansen op werk krijgen wil SPA dit in 
het kader van het armoedebeleid aanpakken. Jonge senioren worden zich ook steeds bewuster van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en meerderen vullen dat in met bestuursfuncties in verenigingen of 
belangenorganisaties. Een aantal wordt zelfs politiek actief. 
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De tweede groep senioren, grofweg tot 75 jaar, vormt de ‘actieve gepensioneerden’. Personen uit deze groep 
zijn fysiek nog tot veel in staat en gaan na hun pensionering dingen doen waarvoor men eerder geen tijd 
vrijmaakte. Zij ontdekken nieuwe talenten, krijgen nieuwe hobby’s, verrichten vaak mantelzorg of 
vrijwilligerswerk en worden maatschappelijk actiever. Tekenend voor het gebrek aan belangstelling in de 
raadsperiode 2014-2018 is dat in de nota ‘Talentontwikkeling’ totaal geen aandacht besteed wordt aan 
senioren. Aanvulling van de nota is dringend nodig. En in de ‘Kaders voor talentontwikkeling cultuur Sittard- 
Geleen 2015-2018’ staat zelfs ‘In ons beleid is brede talentontwikkeling van belang waar het gaat om de doelen 
die we ons gesteld hebben in het jeugdbeleid en scouten van potentieel toptalent voor het realiseren van onze 
ambities om een jonge, innovatieve stad te zijn.‘ Het College gaat hier totaal voorbij aan de realiteit dat wij in 
een snel verouderende gemeente leven. Deze groeiende groep senioren gaat of blijft een belangrijke bijdrage 
aan de samenleving leveren. Dankzij de inzet van senioren tussen circa 65 en 75 jaar kunnen veel 
verenigingen voortbestaan en hun actieve rol in de zorg en hulpverlening aan anderen maakt dat er veel 
minder inzet van professionals nodig is en veel kosten worden bespaard. Vanwege de maatschappelijke 
effecten wil SPA dat de gemeente hun actiever helpt. 
 
De derde groep senioren vormen de ‘zorgbehoeftigen’. Met hun stijgende leeftijd, grofweg vanaf 75 jaar, komen 
ook lichamelijke kwalen en gebreken, afname van zelfredzaamheid en daarmee de mogelijkheid tot zelfstandig 
wonen. Men valt vaker en met grote kans op trage revalidatie of blijvend letsel. Daarbij zijn eenzaamheid, 
ondervoeding, depressiviteit, dementie, veiligheidsproblemen en mishandeling, allemaal bekende fenomenen 
waar veel mensen op hoge leeftijd mee te maken krijgen. Deze groep mensen heeft zorg nodig oplopend tot 
een niveau dat vergelijkbaar is met zorg nodig voor mensen die al op jongere leeftijd met beperkingen worden 
geconfronteerd. SPA is van mening dat respect, fatsoenlijke omgang en zorg voor zwakkeren en senioren tot 
de fundamenten van onze beschaving behoren en juist voor deze groep erg belangrijk is en dat daarin nog veel 
valt te winnen. 

 
Gezien de bevolkingsaantallen van de verschillende leeftijdsgroepen valt te verwachten dat de gemeente het 
komende decennium een stijgende behoefte aan werknemers in de zorg zal krijgen. SPA ziet daarin een kans 
voor jongere generaties. SPA wil dat de gemeente de kansen promoot. 

 
Uitgangspunt van beleid was jarenlang dat de Limburgse bevolking tot 2040 sterk zou dalen. Nu voorspellen 
CBS en PBL geen krimp maar tot 2030 stabiel zo’n 600000 inwoners voor Zuid-Limburg. Sittard-Geleen kent 
nu jaarlijks een kleine afname qua inwoners van zo’n 0,4%. Ontgroening en vergrijzing treden op maar migratie 
compenseert het sterfteoverschot is nu de gedachte. Als gemeente hebben we sterke behoefte aan vestiging 
van 20 tot 40 jarigen. De afname door Corona is daarin niet meegenomen. 
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Eenwording 
 
Sinds de fusie van de gemeenten Born, Geleen en Sittard zijn de achtereenvolgende Colleges er niet in 
geslaagd om bij hun inwoners het gevoel te kweken dat zij inwoners zijn van de gemeente Sittard-Geleen. Dat 
blijkt vaak al uit het antwoord op de vraag ‘Waar woon je?’ De meesten voelen zich nog steeds meer inwoner 
van Sittard, Geleen of Born of van een kleine kern dan van Sittard-Geleen en antwoorden dan ‘Grevenbicht of 
Munstergeleen of Geleen of Sittard of ….’ en maar zelden ‘Sittard-Geleen’. 

 
Dat door fusie historisch gegroeide verscheidenheid in een klap verdwijnen is onrealistisch. Dat heeft tijd nodig 
en vooral inzicht van bestuurders dat men alle delen van de gemeente en alle inwoners gelijk moet 
behandelen. SPA is van mening dat Sittard-Geleen geen stad is maar een gemeente. Onze gemeente bestaat 
uit twaalf kleine en twee grote kernen die historisch andere ontwikkelingen hebben doorgemaakt en flinke 
verschillen vertonen. 

 
Dat een deel van het centrum van Sittard ‘stad’ genoemd wordt is OK, maar de rest van de gemeente heeft 
helemaal niets met ‘stad’ te maken en te maken gehad. SPA erkent en waardeert de verscheidenheid die 
mensen in elk van de kernen en wijken voelen. Waarom zou men zich niet mogen identificeren met een dorp 
of wijk? Die betrokkenheid zal zich uiten in saamhorigheid en grotere deelname en interesse in lokale zaken. 
Daar is niets mis mee! 

 
Voelt iemand uit Schipperskerk zich inwoner van ‘de stad Sittard-Geleen?’ Waarschijnlijk niet. 

 
Bestuurders in de gemeenteraad en in het college hebben het graag en vaak over ‘de stad’ wanneer ze het 
over ‘de gemeente’ hebben. Dat streelt hun ego maar onze gemeente is een verzameling van kernen! 
Zowel lokaal als nationaal heerst het besef dat burgers veel meer en beter bij het bestuur betrokken moeten 
worden. Meerdere Nederlandse gemeenten hebben daar al Jaren ervaringen mee. Een belangrijke conclusie 
daaruit is dat burgers pas echt geïnteresseerd raken en deelnemen indien het daadwerkelijk over belangrijke 
dingen gaat die hun directe omgeving betreffen. Dan moet je het dus niet hebben over ‘de stad’ want dat 
schept afstand. 

 
De geschiedenis van Sittard-Geleen is gevormd doordat Sittard, Geleen en Born eeuwen lang andere 
machthebbers hadden. Zonder de grenzen daartussen was Sittard vermoedelijk geen stad geworden. De 
eerste vermeldingen van de plaatsen dateren van 1125 tot 1160. Born was al in de 12e eeuw een heerlijkheid 
onder Keulen en Luik. In 1234 komt Born bij hertogdom Gelre. Samen met Sittard en Susteren wordt Born in 
1400 verkocht aan Gulik waarbij het bestuur in Born gevestigd werd (Ambt Born). In 1709 wordt het bestuur 
naar Sittard verplaatst. Van 1815-1830 behoorde Born bij Nederland daarna tot 1839 bij België en daarna 
weer tot Nederland. Sittard kreeg in 1243 stadsrechten binnen het hertogdom Limburg en behoorde van 1830- 
1839 tot België, van 1839-1867 tot de Duitse Bond en pas daarna tot Nederland. Geleen behoorde rond 1150 
tot het Land van Valkenburg. In 1557 werd Geleen een heerlijkheid en in 1654 tot graafschap verheven door 
de koning van Spanje. Tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) waren de Spanjaarden de baas, van 1713- 
1794 de Oostenrijkers en daarna tot 1815 de Fransen. Daarna ontstonden ‘gemeenten’ en waren steden, 
heerlijkheden, graafschappen en hertogdommen historie. 

 
Bovenstaande korte opsomming maakt duidelijk dat er binnen onze gemeente al, minimaal, zo’n duizend jaar 
voortdurend machtswisselingen plaatsvonden. Er werd veel gevochten en ook de tussenliggende dorpen in 
het Bornse en Sittardse deel veranderden frequent van machthebber. Gezien deze historie is het niet 
verwonderlijk dat er een diep geworteld wantrouwen tussen inwoners van de verschillende delen van onze 
gemeente heerste ten tijde van de samenvoeging. 

 
Momenteel wordt vrijwel uitsluitend de historie van de stad Sittard gebruikt. Dat is echter slechts één zijde van 
onze gemeentelijke historie. SPA ziet mogelijkheden onze bewogen historie in gezamenlijkheid toeristisch te 
gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mijnverleden van vooral Geleen, of de vele archeologische 
vondsten die langs de Maas gevonden zijn nabij Grevenbicht. Maar vergeet ook zeker Kasteelpark Born en 
kasteel Limbricht niet als het over toerisme binnen onze gemeente gaat. Dat kan ook positief werken op de 
eenwording. 

 
Velen ervaren onevenwichtigheid en onvrede ten aanzien van ontwikkelingen van de verschillende 
‘stads’delen, van investeringen en visies. Dit kan zo niet langer. De volstrekt scheve omvang van de aandacht 
en de gedane investeringen maakt dat grote delen van de gemeente zich achtergesteld voelen en er afgunst 
heerst. SPA wil door min of meer gelijke investeringen per stadsdeel het eenwordingsproces een echte kans 
geven. 
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Binnen Sittard-Geleen hebben we vijf stadsdelen die elk ongeveer 20% van onze inwoners herbergen. We 
hebben drie centra namelijk Born (stadsdeel 1), Geleen (stadsdeel 2 en 3) en Sittard (stadsdeel 4 en 5). Elk 
stadsdeel en elk centrum heeft haar eigenheid en haar eigen problemen. SPA is van mening dat alle burgers 
in alle stadsdelen evenveel recht hebben dat de gemeente in hun omgeving en in hun centrum investeert. 
Daarnaast zijn er zaken die gemeentebreed moeten worden aangepakt. Uiteraard vallen persoonsgebonden 
uitkeringen (o.a. Wmo, Jeugdhulp, bijstand) hier niet onder. 

 
Teneinde burgers, zowel op korte als op lange termijn, meer bij het bestuur te betrekken, hun meer invloed te 
geven op dingen die in hun omgeving van belang zijn, wil SPA de besteding van de beschikbare gelden op 
een evenwichtige wijze verdelen over de verschillende wijken gebaseerd op inwonersaantallen. Een mogelijke 
verdeling kan zijn: 10% voor gemeentebrede zaken, 20% voor de centra en 70% voor de afzonderlijke wijken 
of stadsdelen. Gelden die in enig jaar niet besteed zijn, worden overgeheveld naar een volgend jaar waardoor 
binnen een wijk, centrum of gemeentebreed gespaard kan worden voor majeure projecten. SPA noemt dit het 
BudgetVerdelingsSysteem (BVS) en nam dit al in 2018 in haar verkiezingsprogramma op. Het is een vorm van 
‘burgerbegroting’. 

 
De Raad beslist uiteindelijk over het doorgaan van projecten en stelt budgetten definitief ter beschikking, maar 
burgers worden veel meer betrokken bij het bepalen waaraan budgetten in hun directe omgeving en centrum 
worden besteed, zowel op korte als op midden-lange termijn. Dit model biedt de mogelijkheid om in de loop 
der tijd de mate waarin burgers invloed krijgen afhankelijk te maken van de mate waarin burgers daadwerkelijk 
participeren in het besluitvormingsproces. Groot voordeel van deze systematiek is ook dat de belangrijkste 
grond voor afgunst tussen inwoners van verschillende stadsdelen, zijnde verschil in investeringsvolume, wordt 
weggenomen. Bovendien is de kans groot dat prestigeprojecten hierdoor worden vermeden, iets wat burgers 
vertrouwen geeft. SPA is van mening dat het sinds de fusie totaal mislukte eenwordingsproces eindelijk op 
gang moet komen. Woorden helpen daarbij niet, daden wel. Door ander beleid en bijbehorend financieel te 
laten blijken dat de politiek dit eenwordingsproces serieus neemt, wil SPA dit bevorderen op basis van 
‘eenheid in verscheidenheid’. 

 
Onder de noemer ‘prioritaire projecten en accenten’ investeerden de Colleges de afgelopen vijftien jaren erg 
veel. Deze investeringen hebben voor de inwoners weinig rendement opgeleverd en er voor gezorgd dat er 
tientallen miljoenen moesten worden afgeschreven op de grondexploitatie en vastgoed met als gevolg dat de 
gemeente aan de rand van de financiële afgrond is kwam en, opnieuw, draconische bezuinigingen moest 
doorvoeren. Het huidige college deed er vanaf 2019 nog een flinke schep bovenop en verhoogde daartoe de 
OZB weer eens flink om extra geld binnen te halen. 

 
De geschiedenis herhaalt zich. Al in de jaren twintig van de vorige eeuw waren hoge schulden als gevolg van 
onverantwoorde investeringen er de oorzaak van dat de provincie graag zag dat Geleen bij Sittard werd 
gevoegd. Dat naast de aanwezigheid van Chemelot het verschil in financiële draagkracht tussen de 
gemeenten Born, Geleen enerzijds en Sittard anderzijds de aanleiding vormde voor de vorming van de 
gemeente Sittard-Geleen is bekend. 

 
Nog geen twintig jaar later was het weer zover: hoge schulden en weinig financiële draagkracht, als gevolg 
van falend beleid, veroorzaakten dat de zittende bestuurders en hun partijen ‘schaalvergroting in de vorm van 
grenscorrecties of herindelingen’ bepleitten. De argumenten waren weer grotere bestuurskracht en meer 
inkomsten. Vergeten werd dat er nu al geen eenheid binnen de gemeente is en niet genoemd werd dat 
omringende gemeenten er financieel veel beter voorstonden dan Sittard-Geleen. 

 
Dat door fusie historisch gegroeide verscheidenheid in een klap verdwijnen is onrealistisch. Dat heeft tijd nodig 
en vooral inzicht van bestuurders dat men alle delen en alle inwoners gelijk moet behandelen. Onze gemeente 
bestaat nu uit twaalf kleine en twee grote kernen die historisch andere ontwikkelingen hebben doorgemaakt en 
flinke verschillen vertonen. De volstrekt scheve omvang van de aandacht en de gedane investeringen maakt 
dat grote delen van de gemeente zich achtergesteld voelen en onvrede en afgunst heerst. 

 
Herindeling zal volgens SPA de problemen voor Sittard-Geleen niet oplossen, mogelijk zelfs vergroten. Voor 
de inwoners van de omringende gemeenten zal samenvoeging nadelen hebben. Zij krijgen bestuur dat op 
grotere afstand staat met het grote gevaar dat gelden niet langer in hun directe omgeving besteed worden 
maar in grote projecten belanden waarvan het twijfelachtig is of daarvoor draagvlak bij de bevolking in de 
gehele gemeente is. Dat moet je niet willen als verantwoordelijke bestuurders, je kunt veel beter goed 
samenwerken waarbij ook belangen van kleinere omliggende gemeenten goed worden behartigd in plaats van 
jarenlange onvrede kweken. 
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Het door SPA voorgestelde budgetverdelingssysteem maakt het op den duur mogelijk dat er draagkracht voor 
uitbreiding komt omdat het ook nieuwe stadsdelen hun evenredige deel van de gelden garandeert. Totdat de 
eenwording binnen Sittard-Geleen grote vorderingen heeft gemaakt en een budgetverdelingssysteem in lijn 
met ons voorstel gehanteerd wordt en goed werkt binnen onze gemeente zal SPA tegen herindeling zijn. 

 
Gelukkig heeft de provincie op 6 december 2017 aangegeven dat er geen enkele aanleiding is tot 
grenscorrecties of herindelingen in de Westelijke Mijnstreek en zij daar niet mee bezig zijn. 

 
De hele discussie over grenscorrecties en herindeling bleken louter afleidingsmanoevres van het toenmalige 
College en de hun steunende coalitiepartijen CDA, GOB, PvdA en D66 teneinde hun eigen falen te 
verbloemen. 

 
SPA wil dat onze burgers veel meer zeggenschap krijgen over hun directe leefomgeving, hun buurt, hun wijk, 
hun kern. Dat kan alleen maar indien zij ook daadwerkelijk grote invloed op de besteding van gelden krijgen. 
Voorwaarde is dat het geld ook op een evenwichtige wijze verdeeld wordt. Het budgetverdelingssysteem van 
SPA maakt dat mogelijk. 

 
SPA heeft in het huidige coalitieakkoord laten opnemen dat er een overzicht moet komen van de bestedingen 
per wijk en stadsdeel. Ondanks dat dit meerdere keren werd toegezegd in de raad is dit nog steeds niet 
gerealiseerd. Zonder zo’n overzicht kunnen de bestedingen per wijk niet worden gecontroleerd en zal bij onze 
burgers wantrouwen over de verdeling en afgunst, terecht of onterecht, blijven bestaan. Dat staat eenwording 
in de weg. 

 
SPA is ervan overtuigd dat eenwording pas echt succesvol kan zijn indien onze burgers ervan overtuigd zijn 
dat er in alle delen van de gemeente min of meer evenredig wordt geïnvesteerd. 

SPA Programma achtergronden 2022 
 

12



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. 
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Jong en oud 
 
Uitgangspunt van ons gemeentelijk beleid is dat burgers van alle generaties samen zorgen voor een leefbare 
omgeving in hun buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente. 

 
Het beleid van SPA stelt welzijn en geluk van de mensen centraal en niet de regels en de bureaucratie, 
stimuleert burgerinitiatieven, speelt generaties niet tegen elkaar uit, maar beseft dat verschillende generaties 
ook verschillende behoeften hebben en zorgt voor daarbij passende mogelijkheden. Ons beleid is gericht op 
respect en zorg voor senioren en biedt jongeren een kansrijke toekomst. 

 
Wij zien senioren als burgers die met hun krachten, kennis en ervaring willen bijdragen aan de leefbaarheid 
van hun woonplaats voor zichzelf maar ook voor volgende generaties. 

 
Jongeren zien wij als degenen die met fris elan, durf en opportunisme hun recent, vaak door studie, verkregen 
kennis en innovatiekracht willen ontplooien om hun toekomst kleur te geven. Jongeren worden volwassenen 
en daarna senioren. Dat beseffen velen al op jonge leeftijd. Daardoor groeit hun aandacht en zorg voor hun 
ouders in het besef dat zijzelf ooit tot deze groep zullen behoren. 

 
SPA wil generaties bij elkaar brengen, wij zoeken naar raakvlakken. Daarbij realiseren wij ons dat er grote 
culturele verschillen zijn tussen generaties, maar ook binnen generaties vooral wanneer het migranten betreft. 

 
Senioren hebben jongeren nodig, maar de vergrijzing biedt jongeren ook alle kansen om een goede 
economische toekomst op te bouwen. De gemeenschap als geheel en de centra in het bijzonder kunnen 
profiteren van het op een goede wijze met elkaar omgaan van verschillende generaties. SPA wil dit met haar 
beleid bevorderen. 
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Leefbaarheid 
 
Leefbaarheid is hoe de leefomgeving aansluit bij de eisen en wensen die mensen eraan stellen. 
Leefbaarheid heeft met sociale aspecten, met voorzieningen en met de openbare ruimte te maken. 
Het gaat er om dat burgers met elkaar in contact komen en samen er voor zorgen dat hun buurt / wijk als 
prettig, schoon, veilig en gezellig wordt ervaren en hoe burgers met elkaar omgaan in hun leefomgeving. 

 
Leefbaarheid wordt vaak gekoppeld aan een fysiek aanwezig voorzieningenniveau. Tegelijkertijd zijn inwoners 
zelf door toenemende mobiliteit steeds minder trouw geworden aan de dorpsvoorzieningen. Er staat immers 
geen hek om kernen en wijken. Die trend is al ingezet toen deze nog groeiden. Voorzieningen blijven echter 
een praktische waarde hebben voor mensen, maar vooral ook een sociale en een emotionele. 
 
Leefbaarheid is en blijft een belangrijk onderwerp omdat het mensen dagelijks raakt. 

 
Mensen moeten aangeven wat ze willen en daarom is het zeer nodig om de bewoners te betrekken bij hoe 
hun buurt, wijk, kern en de gemeente wordt ingericht en wordt bestuurd. Wat op de ene plaats werkt hoeft 
elders nog niet te werken. Per wijk of buurt zullen andere activiteiten aanslaan, maar je kunt wel van elkaar 
leren. De basis is een actieve buurtvereniging of wijkplatform. Het probleem is hoe het vol te houden. 

 
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 en dat vestiging van jonge gezinnen blijft 
doorgaan. Het huidige beleid is echter gericht op centralisatie van voorzieningen.  
Zo is het beleid om gemeenschapshuizen te centraliseren i.p.v. dat wordt ingezet op het in stand houden en 
eventueel nog beter benutten van de bestaande gemeenschapshuizen. CDA, GOB, GroenLinks, PvdA en 
D66 stellen ‘kwaliteit gaat voor nabijheid’ omdat zij vinden dat mensen zodanig mobiel zijn dat afstand 
nauwelijks een rol speelt en dat maximaal twaalf minuten lopen (van een gezonde volwassene!) de basis 
moet zijn voor de locaties van gemeenschapshuizen. 

 
SPA is het daar niet mee eens en is principieel voorstander van ‘adequate voorzieningen in de nabijheid.’ 
 
SPA vindt centralisatie van gemeenschapshuizen niet realistisch en in strijd met het VN-verdrag voor gelijke 
rechten voor mensen met een beperking omdat het uitgangspunt is dat iedereen het gemeenschapshuis met 
een wandeling van twaalf minuten kan bereiken. SPA constateert dat vooral ouderen, vaak degenen die op 
een rollator zijn aangewezen, daarvan de dupe worden: zij verliezen hun plek om samen te komen omdat die 
afstand gewoon veel te groot voor hun is. Maar ook ouders met kleine kinderen en jeugdigen tot circa 15 jaar 
verliezen een plek in hun directe omgeving waar activiteiten plaatsvinden en waar men kan samenkomen. 
SPA vindt dat een groot nadeel van het huidige beleid. Het gevoerde beleid tast de samenhang in buurten en 
wijken die niet pal naast het gemeenschapshuis liggen zwaar aan doordat de verenigingen noodgedwongen 
wegtrekken en de buurten en wijken hun eigenheid verliezen. 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 buurthuis dichtbij is daarom heel 
belangrijk, maar ook bijvoorbeeld banken langs een weg of een jeu- de-boules baan. Mensen begrijpen wel 
dat bepaalde aanvragen alleen centraal gedaan kunnen worden, maar velen willen bijvoorbeeld een ID-card 
ook graag in Born of in Sittard kunnen afhalen. Dat scheelt reizen. 

 
Veel senioren blijven graag in hun vertrouwde omgeving wonen wanneer zij ouder worden en hulp nodig 
hebben. Woningaanpassingen helpen maar uiteindelijk wordt een woning te groot en/of niet praktisch voor 
hun. Dan willen zij graag dichtbij een kleinere seniorenwoning betrekken. Vaak is die er niet. Sommigen 
verkopen dan hun woning, trekken weg en verliezen zo grotendeels hun sociale contacten. Anderen, vooral 
minder kapitaalkrachtige huurders, blijven achter in hun steeds verder achteruitgaande omgeving die daardoor 
minder aantrekkelijk wordt om zich er te vestigen. Teneinde deze buurten, kernen en wijken op langere termijn 
vitaal te houden is het nodig om, zowel voor jongeren als voor senioren, kleinschalige woningbouw mogelijk te 
maken. Projectontwikkelaars worden wel mogelijkheden geboden maar voor particulieren is het uiterst lastig 
om te bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de woningen die tegenover het ziekenhuis gebouwd gaan 
worden en waarbij een prachtig uitzicht wordt vernietigd. 

 
Het huidige beleid voorziet wel in grootschalige uitbreiding van bedrijventerreinen maar wanneer iemand aan 
de rand van de bebouwde kom wil bouwen wordt dat niet toegestaan. Dit is meten met twee maten waarbij 
bedrijven worden gefaciliteerd en inwoners worden gedwarsboomd. Gezien de grote schaarste in ruimte die 
nu reeds binnen onze gemeente is en gezien de enorme omvang van bedrijventerreinen vindt SPA het 
onverantwoord om verdere uitbreiding van bedrijventerreinen in onze gemeente nog langer toe te staan. 
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Ook de staat van de groenvoorziening en het onderhoud van wegen en stoepen is iets wat grote invloed heeft 
op het gemoed van de bewoners en daarmee op de leefbaarheid van buurten. 
 
Vanwege geldtekort heeft het college gemeend het onderhoudsniveau in de gehele gemeente op ‘laag’ te 
moeten zetten en ook om onderhoud op ‘beeldkwaliteit’ te kunnen doen. Een groot deel van de gemeenteraad 
stemde hiermee in. SPA was het daar niet mee eens. SPA wilde andere prioriteiten stellen en het geld anders 
verdelen. Het gevolg van het gevoerde beleid is dat bewoners in de gehele gemeente steeds meer klagen over 
het vele onkruid en de staat van de wegen en de stoepen. Ook worden verschillen in de onderhoudstoestand 
tussen buurten groter en dat steekt veel mensen enorm. Het onderhoud op ‘beeldkwaliteit’ heeft er ook voor 
gezorgd dat de spoorbrug in Sanderbout binnen drie jaar zodanig verslechterde dat men deze gaat slopen. Dat 
zijn pure beleidskwesties veroorzaakt door het voorheen en huidig gevoerde beleid.  
SPA gaat voor een mooi en schoon Sittard-Geleen, het kan ook anders! 

 
Voorzieningen zijn eveneens erg belangrijk voor de leefomgeving en de leefbaarheid. Daarom wil SPA dat de 
gemeente een compleet en frequent geactualiseerd overzicht bijhoudt van alle verenigingen en activiteiten die 
in een bepaalde buurt, kern of wijk gevestigd zijn. Dit betreft dus niet alleen de activiteiten en gesubsidieerde 
verenigingen. Een dergelijk overzicht kan van grote waarde zijn voor iedereen die zich in een kern of wijk wil 
vestigen en ook een rol spelen bij integratie en het tegengaan van eenzaamheid. 
 

SPA Programma achtergronden 2022 
 

16



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. 
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Onderwijs 
 
SPA heeft als uitgangspunt dat elk kind recht heeft op gelijke kansen en onderwijs verdient met de beste 
toekomstmogelijkheden ongeacht herkomst, leeftijd, intelligentie of beperkingen. 

 
SPA deed in 2021 onderzoek naar de ontwikkeling van het leerlingenaantal in het basisonderwijs in Sittard- 
Geleen. Daarbij werd rekening gehouden met fusies. Opvallend is dat het aantal leerlingen in Sittard sinds 
1998 met 18%, in Geleen met 37% en in de kleine kernen met 31% gedaald is. In Sittard-Geleen is het 
leerlingenaantal sinds 1998 daardoor met 28% afgenomen. 

 

 
Nieuwbouw in Sittard vanaf 1990 (Hoogveld, Kemperkoul, Ophoven) was veel groter dan elders en zorgde 
ervoor dat er meer verjonging plaatsvond. Desondanks nam het kindertal ook in Sittard flink af. Verwacht mag 
worden dat juist die wijken vanaf 2030 sterk vergrijzen. In de kleine kernen en in Geleen vond veel minder 
verjonging plaats en daalde het kindertal veel meer dan in Sittard. Het inwonertal zal daardoor juist daar de 
komende jaren nog dalen waardoor meer woningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen. In Geleen-Zuid 
worden inmiddels flats uit de jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt. De door sloop vrijgekomen ruimte in 
Geleen-Zuid moet vooral gebruikt worden voor vestiging van jonge gezinnen en voor vergroening van de wijk. 

 
DUO verwacht voor de periode 2021 tot 
2036 dat in Sittard-Geleen het aantal 
leerlingen in het BO en SBO, dus exclusief 
het (V)SO, tot 2026 zal afnemen van 6059 
tot 5700 en daarna zal stijgen tot 5877 in 
2036. De veel gebruikte Progneff (2019) 
prognose voorspelt in die periode een 
continue daling van het aantal inwoners. 
Alles bij elkaar zijn er aanwijzingen dat het 
aanbod van basisonderwijs in Sittard- 
Geleen meer dan toereikend is en 
uitbreiding van een school ten koste zal 
gaan van andere scholen. 
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SPA vindt het als zodanig positief dat de verschillende schoolbesturen (Kindante, Triade, Movare, INNOVO, 
Pallas) zorgen voor scholen die verschillen qua onderwijsfilosofie. Maar duidelijk is ook dat het, vooral 
tussen Kindante en Triade, voorkomt dat in een buurt of wijk er meerdere scholen zijn die met elkaar 
concurreren. Meermaals bleek dat scholen en/of schoolbesturen hun belangen boven het algemeen belang 
stellen. Een voorbeeld hiervan is dat het project ‘Mijn Zuid’ flopte omdat Kindante uiteindelijk koos voor een 
andere schoollocatie met gevolg dat Sanderbout als wijk ‘voor altijd’ enorm veel nadeel ondervindt. 
Een ander voorbeeld is dat Triade basisschool De Springplank in Lindenheuvel sloot en niet met Kindante tot 
overeenstemming kwam om kinderen naar de nabij gelegen ten dele leegstaande basisschool De 
Duizendpoot te laten gaan. In plaats daarvan besloot Triade basisschool De Leeuwerik (Einighausen) uit te 
breiden terwijl het duidelijk is dat het leerlingenaantal in dat deel van de gemeente zodanig zal afnemen dat 
uitbreiding niet nodig is en het nog een paar jaar open houden van De Springplank het probleem op natuurlijke 
wijze zou oplossen. Die uitbreiding dreigde ten koste te gaan van de functionaliteit van gemeenschapshuis 
Einighausen. De daar gevestigde verenigingen konden slechts, met belangrijke ondersteuning van SPA, 
ternauwernood voorkomen dat zij ernstig gedupeerd zouden worden. Dat schoolbesturen hun belangen 
behartigen is begrijpelijk maar men heeft ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving als geheel, dus 
naar de gemeente, en die behoort te prevaleren indien onderwijskundig aanvaardbaar. 

 
Voor DaCapo kwam in 2019 een nieuw schoolgebouw aan de Havikstraat (Sittard) gereed waarin vmbo- 
leerlingen en personeel van vier locaties werden gehuisvest. De verbouw van de voormalige HEAO kostte 
circa 25 miljoen waarin de gemeente circa 10 tot 15 miljoen bijdroeg. 

 
Arcus en Leeuwenborgh haakten af bij de herhuisvesting omdat de vorming van het Technocollege niet 
doorging. Dit Technocollege beoogde leerlingen op te leiden voor het regionale bedrijfsleven, met name voor 
VDL en Chemelot. Ofschoon SPA onderkent dat het nuttig is dat leerlingen kennis opdoen die in beide 
bedrijven inzetbaar is vreesde SPA dat dit ertoe kon leiden dat de opleiding te zeer op die bedrijven gericht 
zou worden. Momenteel is er een zeer grote vraag naar mbo-ers in de installatiebranche (o.a. installatie van 
zonnepanelen en warmtepompen) en kunnen zij daarin een zeer goede boterham verdienen. SPA is van 
mening dat juist DaCapo zich niet moet laten omvormen tot een veredelde bedrijfsopleiding maar hun 
leerlingen zodanig opleiden dat zij veel breder inzetbaar zijn. In de huidige situatie ziet SPA kansen voor 
opleidingen die met verduurzaming te maken hebben. Ook in deze regio zijn daarvoor vakmensen nodig en 
DaCapo is daar volgens SPA zeer geschikt voor. 

 
Herhuisvesting was nodig maar bij de bouw hiervan werd uitgegaan van een leerlingenaantal waarvan op 
basis van de dalende geboortecijfers in onze gemeente te voorzien was dat dit gedurende minimaal tien jaar 
flink zou gaan dalen. SPA waarschuwde hiervoor en vroeg om de omvang van de nieuw te bouwen school 
te baseren op toekomstige leerlingenaantallen maar de overige raadsfracties gingen hier niet in mee. 

 
Per 1 oktober 2019 had DaCapo 1422 leerlingen en men verwachte dat dit aantal de komende vier jaar met 
8% zou dalen. Al in het jaarverslag 2020 schrijft DaCapo ‘In de afgelopen jaren is de krimp van de 
leerlingenaantallen in de Westelijke Mijnstreek niet goed ingeschat, zodat er nu ook nog eens een majeure 
financiële uitdaging ligt om de inkomsten (die bepaald worden voor het grootste deel door het leerlingenaantal 
op de teldatum 1 oktober) en de uitgaven met elkaar in balans te gaan brengen.’ en ‘Het totaal aantal 
leerlingen zal vanwege de dalende instroom naar verwachting dalen met in totaal 25,5% tussen 2020 en 
2025.’ Dat is dus precies waarvoor SPA waarschuwde! Er werd dus een school gebouwd die gewoon te groot 
is voor het aantal leerlingen en die miljoenen teveel kostte. 

 
Bestuurlijk was van alles mis hetgeen ertoe leidde dat de onderwijsinspectie in 2017 oordeelde dat de 
onderwijskwaliteit, de onderlinge communicatie, de zorg voor de leerlingen, de programma’s van toetsing en 
afsluiting (pta’s) en de financiële zaken allemaal onvoldoende waren. In november 2019 maakte de inspectie 
bekend dat het onderwijs op DaCapo weer kwalitatief aan de norm is. Omdat het leerlingenaantal onder 
duizend daalt de komende jaren en zo’n kleine school financieel niet rendabel is werd recentelijk 
aangekondigd dat DaCapo de inhoudelijke samenwerking met Trevianum en Kindante intensiveert en 
bestuurlijk fuseert met LVO waaronder ook het vmbo-onderdeel van Graaf Huyn College valt. 
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De Staatsmijnen had een eigen bedrijfsopleiding: de OVS (Ondergrondse VakSchool) en betaalde die zelf. 
Na de sluiting van de Staatsmijn Maurits werd in het Limbrichterveld de ZLS (Zuid-Limburgse Laboratorium 
School) gevestigd. De overheid financierde de school ofschoon daar meerdere van DSM afkomstige leraren 
werkten en veel leerlingen stage liepen op DSM. De opleidingen waren echter algemeen en velen vonden een 
baan buiten DSM. Momenteel betaalt de overheid voor een school die op Chemelot gevestigd is en is de band 
met Chemelot zodanig groot dat gerust over een bedrijfsopleiding gesproken mag worden. Deze ontwikkeling 
vindt SPA ongewenst temeer omdat studenten structureel in een gevaarlijke omgeving worden gebracht. Ook 
de OVV (Onderzoeksraad Voor Veiligheid) en de TVC (Technische Veiligheids Commissie) zijn van oordeel 
dat personen die niet persé op Chemelot aanwezig moeten zijn elders gehuisvest moeten worden. De 
studenten worden door de TVC daarbij uitdrukkelijk genoemd. SPA is van mening dat een chemische 
opleiding in deze regio nuttig is maar dat deze buiten Chemelot moet plaatsvinden en dat deze minder sterk 
op Chemelot gericht moet zijn. Het ZLS-model lijkt SPA veel beter. 

 
Onderwijs en het begrip ‘kenniswerker’ hangen nauw samen aangezien onderwijs tot doel heeft om kennis 
over te dragen aan mensen, vooral jongeren, die de opgedane kennis vervolgens bij hun werk gebruiken. 
In Sittard-Geleen wordt de term ‘kenniswerker’ echter meestal gebruikt wanneer men het heeft over het 
aantrekken van nieuwe medewerkers voor Chemelot. Men bouwt er zelfs een nieuwe woonbuurt voor 
tegenover het ziekenhuis. Welk opleidingsniveau bij het begrip ‘kenniswerker’ hoort is onduidelijk. Vaak is dat 
WO en HBO, soms ook MBO. 

 
SPA vindt de term ‘kenniswerker’ discriminerend, zeker op de wijze waarop die in Sittard-Geleen wordt 
gehanteerd. 

 
Ten eerste telt Sittard-Geleen veel meer mensen met een WO- of HBO-opleiding dan Chemelot werknemers 
heeft. Ten tweede hebben ook MBO-ers veel kennis door opleiding en/of ervaring. Ten derde ook mensen 
zonder MBO-, HBO- of WO-opleiding kunnen slim en/of handig zijn en door ervaring enorm veel vakkennis 
verkrijgen die zij ook echt gebruiken in praktijk. Ten vierde hebben veel bedrijven specifieke kennis die 
zowel theoretische als praktische kennis verlangen. Ten vijfde zegt een opleiding helemaal niks over hoe 
iemand die kan gebruiken in de praktijk. 

 
SPA waardeert mensen met ieder opleidingsniveau en achtergrond. Elke discipline, elk vakgebied heeft 
betekenis in de samenleving en kennis kan op meerdere manieren verkregen worden. Het gaat erom hoe 
iemand in de praktijk gebruik maakt van de kennis en opgedane ervaring. SPA vermijdt daarom de 
nietszeggende term kenniswerker. 

 
In deze regio komen veel mensen frequent in Duitsland en/of in België, bijvoorbeeld om te tanken of om 
boodschappen te doen. Het is daarom niet verwonderlijk dat velen Duits spreken en menigeen ook Frans. 
In het verleden behoorden deze talen op de middelbare scholen tijdens de eerste schooljaren tot het 
standaard lessenpakket. Ondanks dat de grenzen door het Schengenverdrag open zijn gegaan is dat nu niet 
meer het geval en kiezen slechts enkele scholen ervoor om deze talen te onderwijzen. Dat maakt het niet 
alleen zeer lastig voor jongeren om aan een universiteit of hogeschool in Duitsland (Aken, Keulen) of 
Franstalig België (Luik, Brussel) te gaan studeren maar ook om, als zelfstandige of als werknemer, werk te 
vinden in die landen. SPA vindt het van belang dat leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd ook enige 
kennis van de Duitse taal opdoen en de mogelijkheid krijgen om daarin ook examen te doen. Kennis van de 
Franse taal vindt SPA minder belangrijk maar SPA onderkent dat dit eveneens nuttig zou kunnen zijn en 
onderwijs als keuzevak te overdenken valt. 

 
Het Limburgs is erkend als taal net als het Fries. SPA vindt het belangrijk dat kinderen al op de basisschool 
kennis van het Limburgs opdoen. Net als dat Friezen hun eigen taal hebben en daaraan een stuk identiteit en 
binding ontlenen vindt SPA dat ook wij Limburgers onze identiteit en taal mogen koesteren. Voor nieuwkomers 
vormt gebrek aan kennis van het Limburgs ook een drempel bij de integratie. Daarbij komt dat ook in de 
Euregio Limburgs gesproken wordt. SPA is daarom voorstander van onderwijs van het Limburgs, met haar 
dialecten, in het basisonderwijs. 
 
Scholen ontvangen van de Rijksoverheid gelden voor hun lesuren daarom vindt SPA dat er geen reden is 
waarom de gemeente de scholen extra financiert. 
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Participatie en participatiewet 
 
Bij participatie wordt vaak de nadruk gelegd op ‘werk’. Arbeidsparticipatie vormt echter slechts een onderdeel. 
Voor SPA is werk een belangrijk middel voor participatie maar niet het enige doel. Participatie is geen 
boekhoudkundig maar een maatschappelijk vraagstuk, het gaat om kwaliteit van leven. Het gaat er om dat 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, kortom ‘iedereen’, op een goede wijze kan meedoen aan 
maatschappelijke en sociale activiteiten. 

 
Voor SPA is participatie in de eerste plaats het meedoen in de samenleving en niet het hebben van werk. 
Dat is een wezenlijk verschil. Bij SPA staat het welzijn van de mensen centraal en is economie slechts een 
middel om dat te bereiken en niet andersom. 

 
Participatie is een proces dat van twee kanten moet komen: de samenleving moet mogelijkheden bieden maar 
de persoon moet wel mee willen doen. Uitgangspunt is daarbij voor SPA dat motivatie beter is dan dwang. 

 
Niet alleen bij de overheid en in bedrijven maar ook in het maatschappelijk verkeer en binnen 
maatschappelijke organisaties behoort discriminatie op basis van arbeidsbeperking of chronische ziekte, 
gender en seksuele oriëntatie, etnische, culturele en religieuze achtergrond, leeftijd of anderszins te worden 
tegengegaan. SPA is voorstander van bevordering van inclusie en diversiteit op basis van het Diversity 
Charter en het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. Bedrijven, groot en klein, 
behoren te worden aangesproken op hun wettelijke verplichtingen dat een bepaald percentage van hun 
werknemers uit mensen met een beperking behoort te bestaan. 

 
De afgelopen jaren zagen we dat de gemeente vaker bijeenkomsten met burgers organiseerde. Vrijwel steeds 
was dat vrijwel éénrichtingsverkeer: de gemeente verstrekte informatie, burgers mochten een paar vragen 
stellen en vervolgens werd daar politiek heel weinig mee gedaan. Meerdere burgers gaven aan dat zij het 
gevoel hadden dat die bijeenkomsten waren georganiseerd ‘om te hebben plaatsgevonden’, in feite voor de 
bühne. Ook SPA heeft dat meermaals ervaren en zelfs bij ‘themasessies’ voor de raad. SPA denkt daarbij o.a. 
aan het OVV-rapport, de Gebiedsvisie Chemelot, bijeenkomsten met omwonenden van de windmolens bij 
Holtum-Noord. Vervolgens werd dan in raadsbesluiten opgenomen ‘er is meermaals overlegd met de 
bevolking’ terwijl de dialoog en discussies in feite vermeden werden. SPA noemt dit schijn-burgerparticipatie. 

 
SPA wil dat burgers en ook de raad daadwerkelijk kunnen meedenken over belangrijke ontwikkelingen en dat 
hun inbreng ook serieus wordt genomen tijdens het hele proces: aan de voorkant, tijdens de uitwerking, bij de 
besluitvorming en bij de realisatie. Dat gebeurt nu absoluut niet. Belangrijke zaken worden nu vooraf 
dichtgetimmerd en dan om formeel correct te hebben gehandeld tijdens presentaties getoond waarbij gedaan 
wordt of de mening van de aanwezigen er nog toe doet terwijl dat niet of maar in zeer beperkte mate het geval 
is. Niet de burgers maar het doel en het plan staan centraal. 

 
Echte burgerparticipatie houdt volgens SPA in dat het gemeentebestuur de mening van inwoners 
daadwerkelijk wil gebruiken, vooral wanneer het een ontwikkeling betreft die nadelen voor een bepaalde groep 
bewoners heeft. Zo vindt SPA de mening van inwoners van Geleen-Zuid en Kemperkoul van ondergeschikt 
belang wanneer het gaat over het plaatsen van windmolens op Holtum-Noord. Draagvlak bij de omwonenden 
van Holtum-Noord is datgene wat telt in deze kwestie. Pas indien ‘algemeen belang’ echt is aangetoond dient 
de raad een besluit te nemen dat (mogelijk) tegen de mening van de omwonenden ingaat. Dat is 
burgerparticipatie op bestuurlijk niveau! 

 
De afgelopen jaren bracht SPA het betrekken van burgers bij de politiek meermaals in praktijk door 
bijeenkomsten te organiseren, door burgers op markten aan te spreken en hun mening te vragen en door 
huis-aan-huis enquêtes te houden. Enkele voorbeelden zijn ‘Raakt HGN u in de beurs’ (Presentatie, 
Limbrichterveld, juli 2019), ‘Lexhy en Campus’ (Presentatie Plein Oktober 2019), ‘Veiligheid rond Chemelot’ 
(Presentaties februari 2019 in Lindenheuvel, Sanderbout, Krawinkel, Limbrichterveld, Sitadel), ‘Wonen met 
Chemelot’ (Discussieavond, Lindenheuvel, 15 nov 2019), ‘Vakantiehuisjes op ESCS-terrein’ (Enquête Sittard- 
Noord, oktober 2021) 

 
Bij zaken die jeugdigen aangaan moeten zij veel meer betrokken worden. Bij richtinggevende ontwikkelingen 
moet hun mening, echt vastgesteld en niet gefundeerd op basis van slechts enkele personen, leidend zijn 
tenzij dit echt teveel indruist tegen andere belangen of financieel of anderzijds niet haalbaar is. 
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‘Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de 
participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.’ meldt de Rijksoverheid 

 
In de visie van de gemeente Sittard-Geleen is een inkomensvoorziening onlosmakelijk verbonden met de 
participatie-inzet van de inwoner. De verkenning van de situatie van de inwoner vindt plaats op alle 
leefdomeinen. De basis- en cliëntondersteuning is dus gericht op participatie. De inwoner doet mee en beslist 
zelf over de oplossing van zijn probleem. De gemeente maakt een scherpe keuze over welke ondersteuning 
aangeboden wordt, waarbij noodzaak en effectiviteit leidend zijn. 
De derde kwartaalrapportage Sociaal Domein 2021 vermeldt dat er 
2452 huishoudens ‘met een actief uitkeringsdossier’ zijn en dat er 
970 mensen (‘cliënten’ genoemd) die ondersteuning krijgen. 

 
De praktijk wijst uit dat mensen met een arbeidsvermogen van 
minder dan 50% nauwelijks nog een betaalde baan vinden. Voor hun 
is participatie vaak het hoogst haalbare. 

 
Mensen met een uitkering worden via Vidar (het voormalige VIXIA) ‘als vrijwilliger’ ingezet om werkervaring en 
werkritme op te doen. Op zichzelf vindt SPA dat een goede zaak maar vaak horen we dat indien mensen niet 
‘als vrijwilliger’ deelnemen hun uitkering wordt gestopt. 

 
SPA is van mening dat de samenleving van mensen met een uitkering een tegenprestatie mag verlangen 
maar dat deze vooral op maatschappelijk en sociaal vlak moet worden ingevuld en niet door bedrijven te 
gerieven door het tegen lage kosten beschikbaar stellen van arbeidskrachten die met behoud van uitkering 
werk verrichten. Het telkens weer plaatsen van mensen vanuit het participatiehuis bij ondernemingen zonder 
dat aangetoond is dat zij aansluitend werk vinden voor minimaal een jaar, stelt SPA gelijk aan verdringing van 
werk en uitbuiting wanneer deze personen niet betaald worden volgens CAO gerelateerd aan hun loonwaarde 
en de tijd die zij op het werk doorbrengen. Indien mensen 100% van de werktijd op hun werk doorbrengen 
behoren ze (minimaal) het minimumloon te krijgen ook al is hun loonwaarde lager. Mensen die minder tijd op 
hun werkplek doorbrengen behoren voor dat deel het minimumloon te ontvangen en de rest van de tijd 
aangevuld te krijgen met bijstand. SPA is verheugd dat mensen werkend via Vidar dit sinds kort conform een 
CAO doen. Ervaring hoe dit in praktijk uitpakt ontbreekt echter nog. 
Ook wanneer iemand die bijstand ontvangt op andere wijze iets kan bijverdienen moet dit volgens SPA 
mogelijk zijn na overleg met het UWV dat zal bekijken of er sprake is van ‘werk’ of van ‘bijverdienste’. Het 
mantelzorgcompliment en de vrijwilligersvergoeding vallen hier uiteraard nadrukkelijk niet onder. 

 
Gebleken is dat een aanzienlijk aantal mensen een opleiding wil volgen om hun competenties op peil te 
houden of om additionele competenties en mogelijkheden voor betaald werk te verkrijgen. Meermaals bleek 
dat mensen geen vrijwilligerswerk mogen doen omdat zij dan niet direct beschikbaar zouden zijn voor de 
arbeidsmarkt. SPA vindt dit kortzichtig, contraproductief, frustrerend en stress verhogend. De gemeente heeft 
er alle belang bij dat mensen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en dat hun gezondheid op peil blijft. 
SPA is daarom voorstander om mensen met een uitkering meer mogelijkheden te geven om opleidingen te 
volgen waarbij (tussentijdse) studieresultaten een maatstaf voor continuering van de medewerking vormen. 

 
Voor degenen die niet in staat blijken om vooruit te komen zullen we maatwerk moeten bedenken dat het voor 
hun toch mogelijk maakt om goed te participeren in onze samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. 
Door toekenning van de wettelijke vrijwilligersvergoeding kunnen zij dan bovendien aan armoede ontsnappen. 
Als samenleving kunnen we het ons niet permitteren dat een steeds grotere groep mensen in afzondering en 
met minimale ontplooiingskansen binnen onze gemeenschap leeft, zoiets leidt tot onbegrip en spanningen. 

 
Mobiliteit is een belangrijke factor bij participatie. Vooral voor ouderen maar ook voor jongeren met een 
beperking kan Omnibuzz het verschil betekenen tussen wel of niet meedoen in de samenleving. Vervoer met 
Omnibuzz daalt echter al enkele jaren met gevolg dat de gemeente daar geld op overhield en inzette voor 
dekking van tekorten op de begroting. SPA heeft, zonder succes, de wethouder opgedragen om er voor te 
zorgen dat juist dit geld wel ten volle en goed wordt besteed vanwege het belang van participatie. In andere 
gemeenten blijkt de inzet van een ‘wensbus’ een succes. Een andere mogelijkheid kan zijn om op zaterdag 
en op andere drukke dagen busjes van de centra naar omliggende wijken te laten rijden. SPA wil onderzoek 
naar hoe de mobiliteit van mensen uit wijken en kernen kan worden vergroot. Op deze wijze kan een bijdrage 
worden geleverd om de centra autoluw te maken zonder parkeertarieven te verhogen. 

 
Met de jaren krijgen senioren steeds meer lichamelijke beperkingen waardoor zij in hun mobiliteit en 
daarmee in hun sociale leven belemmerd worden. Jonge senioren en actieve gepensioneerden kopen, vaak 
naast een auto, als eerste stap een elektrische fiets om te bewegen, te genieten van de natuur of om zich 
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over korte afstanden te verplaatsen. Onderzoek toonde aan dat de relatief hoge snelheid die elektrische 
fietsen bereiken dubbel zoveel en ernstigere ongelukken tot gevolg heeft dan bij gebruik van gewone fietsen. 
Deels wordt dit veroorzaakt door verkeerde inschatting van andere weggebruikers, deels door een langere 
remweg en trager reactievermogen vanwege stijgende leeftijd. SPA is voorstander van het aanbieden en 
stimuleren van cursussen gericht op veilige verkeersdeelname van elektrische fietsen gebruikende senioren. 

 
Wanneer het reactie-, zicht- of loopvermogen verder afneemt laten velen de auto staan en nemen dan een 
scootmobiel of microcars zonder te beseffen dat deze vervoermiddelen voor hunzelf en/of anderen gevaarlijk  
zijn. SPA wil samen met seniorenverenigingen bevorderen dat mensen regelmatig opfriscursussen volgen 
voor het veilig omgaan met deze vervoersmiddelen, dit omdat de verkeerswetgeving hierin schromelijk te kort 
schiet. Egale niet gladde stoepen, oversteekplaatsen waar senioren de tijd krijgen veilig over te steken, centra 
die ook met rollators goed en zonder schokken te bewandelen zijn, zitbanken op routes waar veel senioren 
lopen, zijn enkele voorbeelden van bevordering van participatie van senioren met eenvoudige verkeers- 
maatregelen. In dit verband is ook van belang dat de gemeente actiever wordt in het bevorderen van het 
toegankelijker maken van gebouwen voor rollators en scootmobielen en van sanitaire voorzieningen in winkels 
en andere gebouwen. Het moet normaal worden dat mensen, zeker mensen met beperkingen, gebruik kunnen 
maken van toiletten in openbare gebouwen zonder daarop te worden aangekeken. 

 
Het kan voorkomen dat een jongere beroep moet doen op de Wmo om te kunnen participeren. Zo bleek een 
schoolgaand meisje met beperkingen in staat om veel beter te participeren nadat zij een elektrische fiets had 
gekregen. Daarmee werden niet alleen vervoerskosten bespaard maar, belangrijker, kon zij ook veel beter met 
de andere kinderen meedoen en meegaan. SPA verzorgde het contact tussen het meisje en de gemeente. 
Het verbeterde ambtelijke inzicht zal ongetwijfeld positief uitwerken voor soortgelijke gevallen. SPA vindt dit 
een voorbeeld van hoe de gemeente uitvoering van (Wmo)beleid kan verbeteren op basis van de praktijk. 

 
Een aandachtspunt is ook dat er bij evenementen structureel voor gezorgd moet worden dat er extra tijdelijke 
parkeerplaatsen voor gehandicapten beschikbaar komen binnen 100 meter van de ingang van het evenement 
want die afstand is de norm om in aanmerking te kunnen komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. 
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Sociale zaken 
 
De uitspraak ‘De overheid is er voor haar burgers en niet andersom’ lijkt vanzelfsprekend, maar is dat helaas 
niet. Wanneer een College financiële problemen heeft en dan er voor kiest om de lasten voor haar inwoners te 
verhogen en te bezuinigen op dingen die de burgers raken, dan is dit verkeerde prioritering. 

 
De gemeente heeft als taak om er voor te zorgen dat alle inwoners op een menswaardige wijze kunnen 
meedoen. Zij bevordert dit binnen haar financiële mogelijkheden, strevend naar een gezonde balans tussen 
gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Ontwikkeling van de gemeente komt pas aan de orde indien de 
financiën, meerjarig, op orde zijn, een project draagvlak onder de bevolking heeft en financieel en bestuurlijk 
goed onderbouwd is. 

 
Uiteraard moeten ook wij ons aan regels houden, maar het gaat er om hoe je regels toepast. Op basis van de 
hulpvraag willen wij een weg vinden in plaats van regels te gebruiken om de vraag af te wijzen. De mens en 
zijn hulpvraag staan bij SPA centraal en niet de procedures. 

 
SPA is van mening dat mensen iemand moeten kunnen aanspreken die hun helpt om benodigde informatie te 
vergaren en te verstrekken. Dat geldt zowel voor Wmo als voor bijstand als voor gemeentelijke regelingen. 
Binnen de huidige organisatie is die functie er niet, maar volgens ons is die wel dringend nodig want we 
hebben geconstateerd dat er te vaak mensen op een dood spoor belanden puur omdat zij de weg niet weten 
in de regels.  

 
Op sociaal gebied is ons beleid gericht op : 

1. Saamhorigheid: ervoor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen en kunnen deelnemen aan 
voorzieningen zoals cultuur, ontspanning en sport. Isolement is onwenselijk, het gaat om 
toegankelijkheid in brede zin. Actieve aanpak van armoede onder ouderen en kinderen. 

2. Zorgzaam: zorg voor ouderen en mensen met beperkingen dient voldoende beschikbaar te zijn. 
Coördinatie van het beleid ten aanzien van ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers is noodzakelijk. 
Behoud van individuele zorggerichte faciliteiten. 

3. Actief zijn: iedereen doet mee uitgaande van mogelijkheden en beperkingen. Uitgaan van het 
vertrouwen in de eigen kracht van burgers en mogelijkheden bieden om eigen initiatieven te nemen. 
Wetgeving ten dienste van de burger. De gemeentelijke overheid faciliteert en maakt initiatieven 
mogelijk zoals voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. 

 
Met regelmaat ontvangt SPA klachten van inwoners die bij de Sociale Dienst aankloppen en zich niet goed 
bejegend voelen. Vaak betreft dat onbegrip dat men bepaalde documenten niet kan aanleveren, herhaalde 
vragen om documenten in te leveren die reeds werden ingeleverd of de wijze waarop vragen worden gesteld. 
Natuurlijk hangt het van de individuele medewerkers van de Sociale Dienst af hoe deze hun klanten 
bejegenen maar belangrijk is ook de wijze waarop van gemeentewege invulling aan de regels wordt gegeven. 

 
Wie geen vast woonadres heeft en dakloos is, bijvoorbeeld na een huisuitzetting door een huurschuld, wordt 
uitgeschreven uit de basisadministratie onder vermelding van de code VOW (Vertrokken Onbekend 
Waarheen). VOW is de officiële naam die de overheid hanteert voor spookburgers. Dit zijn mensen die wél in 
Nederland verblijven, maar niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). In 2019 waren dat 
er al 514000. Niet ingeschrevenen ontvangen geen uitkering, iets wat voor daklozen die vaak afhankelijk zijn 
van een uitkering genadeloos uitpakt. Na uitschrijving wordt namelijk niet alleen hun uitkering stopgezet, maar 
lopen zij ook het risico dat hun zorgverzekering wordt beëindigd, hun bankrekening wordt opgezegd, dat zij 
hun ID niet kunnen verlengen en zich niet kunnen inschrijven op de wachtlijst voor een woning. En hoe bouw 
je in zo’n situatie je leven weer op? 

 
Wanneer iemand gezworven heeft dan kan deze persoon vaak niet met documenten aantonen hoe hij/zij 
overleefd heeft, waar geslapen werd en hoe er voldoende voedsel werd gekregen. Dat vormt echter reden om 
iemand een uitkering te weigeren. Zulke mensen kunnen hun leven dan niet oppakken en hebben blijvend een 
marginaal bestaan. SPA vindt het juist een taak van de Sociale Dienst om mensen in dergelijke gevallen te 
helpen in plaats van hun zelfs de toegang tot de Voedselbank te weigeren (want dat is het gevolg indien 
iemand geen uitkering krijgt!). SPA vindt dat de Sociale Dienst meer mogelijkheden moet krijgen om in 
moeilijke situaties oplossingen te vinden. 

 
Ambtenaren van de Sociale Dienst zijn volgens SPA in staat om aan te voelen of iemand van goede wil is en 
deze te helpen zoveel mogelijk benodigde informatie te vergaren. Blijft dat onvoldoende dan behoort er een 
besluit genomen te worden op basis van de voorhanden zijnde informatie. Fraude moet bestreden worden 
maar niet iedereen die bepaalde documenten niet kan aanleveren is daarmee een fraudeur. 
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Sport en bewegen 
 

Nooit eerder waren Sport, Bewegen, Welzijn en Gezondheid zo met elkaar verweven als nu. Sterker nog, 
deze onderwerpen kunnen na het uitbreken van en de impact van Corona op de maatschappij niet meer 
losgekoppeld worden van nieuwe uitdagingen waarmee iedere gemeente, en zeker ook Sittard-Geleen, 
geconfronteerd worden. 

 
Waar sport en bewegen tot vrij recent nog vooral gezien werden als activiteiten die bijdroegen tot fysieke en 
mentale gezondheid, waardoor inwoners zich positief zouden kunnen ontwikkelen is het belang en de 
uitdaging momenteel veel groter. 

 
In Nederland was sport al de grootste verbindende factor in de maatschappij in het kader van integratie, maar 
ook tussen de verschillende demografische doelgroepen. Op het sportveld is iedereen gelijk en kunnen 
sporters, met respect voor elkaars achtergrond, synergie creëren en begrip voor elkaars positie ontwikkelen. 

 
Corona heeft een grote impact, op landelijk en lokaal niveau. Uit recent onderzoek van het RIVM Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat Corona ook invloed heeft op de toekomstige volksgezondheid. Zo 
zijn mensen die al roken nog meer gaan roken en neemt eenzaamheid toe. Dit heeft gevolgen voor het 
gezondheidsbeleid. De belangrijkste inzichten uit de Corona-inclusieve Volksgezondheidstoekomstverkenning 
voor gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdiensten zijn: 

 
• Angst, somberheid en eenzaamheid nemen toe 

het virus en de maatregelen hebben grote invloed op de mentale gezondheid. Angst, somberheid en 
eenzaamheid nemen toe. Dat geldt voor bijna iedereen, en voor jongeren en jongvolwassenen in het 
bijzonder. 

• Roken en overgewicht nemen toe 
door de coronacrisis zijn rokers gemiddeld meer gaan roken. Ook stijgt het aantal mensen met 
overgewicht. 

• Zorg en ondersteuning voor zelfstandige thuiswonende ouderen is lastiger 
voor hen is het lastiger om goede zorg en ondersteuning te ontvangen. Dit kan hun eenzaamheid nog 
verder vergroten. 

• Grote gezondheidsverschillen 
er zijn duidelijke en hardnekkige verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen. COVID-19 
maakt dit nog zichtbaarder en versterkt deze verschillen. De crisis lijkt harder toe te slaan bij lager 
opgeleiden. 

• Generatiekloof wordt groter 
de generatiekloof is groter sinds de coronacrisis. De verwijdering tussen mensen in verschillende 
leeftijdsgroepen en levensfasen kunnen de solidariteit verder onder druk zetten. 

• Meer druk op de gezonde leefomgeving 
vanwege het virus en de maatregelen maken mensen vaker gebruik van de openbare ruimte in hun 
buurt. Denk aan thuiswerkers, scholieren en sporters. Dat vergroot de druk op de openbare ruimte. 

 
Om tot goede oplossingen te komen voor deze problematiek is nauwe samenwerking op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau absoluut noodzakelijk. Voor iedere gemeente geldt dat maatwerk nodig is, maar echte 
oplossingen zijn alleen haalbaar als deze passen binnen een overkoepelende aanpak, waarbij duidelijke 
kaders gecreëerd worden om ook in de gemeente Sittard-Geleen succesvol beleid te formuleren en uit te 
voeren. 

 
Het ‘Meer bewegen voor ouderen’ programma van de Stichting Ecsplore vinden wij uiterst belangrijk, met 
name voor senioren die niet meer in staat zijn om aan activiteiten van reguliere sportverenigingen deel te 
nemen. Stimulering van sportverenigingen om meer aandacht aan senioren te besteden is wenselijk. 

 
SPA zou graag zien dat in de centra met regelmaat ‘inloop-activiteiten’ worden georganiseerd die senioren 
stimuleren om meer te bewegen. Dat behoeft niet alleen beperkt te worden tot ‘Meer bewegen voor ouderen’ 
maar ook linedancing of andere dansvormen kunnen daarbij aan bod komen. 

 
Op sportief gebied heeft de Provincie Limburg de afgelopen decennia een leidende, strategische rol naar zich 
toe getroffen en middels instanties als Topsport Limburg en Huis voor de Sport duidelijke prioriteiten gesteld; 
zeker waar het topsport betrof. Waarbij aangetekend dat Topsport en Breedtesport niet los van elkaar bezien 
kunnen worden en afstemming tussen betrokken instanties cruciaal was c.q. is om tot het gewenste resultaat 
te komen. 
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Op provinciaal niveau werd bepaald dat wielrennen, triatlon en handbal strategische prioriteit zouden moeten 
hebben en dat dit ook op lokaal niveau doorgetrokken zou moeten worden. Voetbal had geen plaats in de 
sportieve visie van de Provincie, terwijl juist voetbal de populairste sporttak is en Limburg vier professionele 
BVO’s heeft waarvan drie in Zuid-Limburg (Fortuna, Roda, MVV). 

 
Als onderdeel van de uitvoering van deze strategie is de Sportzone Limburg gecreëerd, met de aanleg van het 
Tom Dumoulin Bike Park (TDBP), infrastructuur om wielersport te faciliteren, als belangrijkste investering. De 
gemeenten Sittard-Geleen en Beek werden nationaal beschouwd als centrum van handbaltalent en de 
thuishaven van drie roemrijke handbalclubs met een rijk verleden en brede achterban. In het kader van 
”topsportbeleid” zijn de desbetreffende drie clubs gefuseerd en ‘verplicht’ naar de sporthal in de Sportzone 
verhuisd. Na enkele jaren werd duidelijk dat de fusieclub een groot deel van de lokale achterban verloren had 
en financieel niet in staat bleek om de kosten van de ultramoderne hal te betalen. Het gevoerde beleid bleek 
contraproductief. 

 
Wielersport. De gemeente Sittard-Geleen mag zich verheugen met drie wielerlocaties. Dat wil zeggen drie 
plekken met infrastructuur om fietsen c.q. wielrennen te promoten, waarbij het TDBP een centrale rol zou 
moeten vervullen in het kader van zowel jeugd, breedte- alsook topsport. De Provincie investeerde enkele 
jaren fors in wielerevenementen, waaronder de Hammer Series, waardoor de locatie zelf inmiddels wel enige 
naambekendheid heeft opgebouwd. Er werd echter geen oplossing gevonden om deze dure infrastructuur te 
exploiteren en/of een rol te geven binnen een overkoepelende wielerstrategie waardoor de gemeente op dit 
moment drie wielerlocaties heeft zonder overkoepelende strategie en uitbaters die niet in staat blijken om hun 
activiteiten op elkaar af te stemmen. 

 
De vestiging van een NTC zijdens de Nederlandse Triatlon Bond heeft in eerste instantie wel tot enig succes 
geleid en ook enkele talenten opgeleverd; ook uit de directe omgeving. Echter, door een schandaal omtrent 
fysieke en mentale verwaarlozing of mishandeling, machtsmisbruik door coaches en begeleiders in de top van 
het Nederlandse triatlonwereld is de kans groot dat iedere progressie in de afgelopen jaar definitief teniet 
gedaan is. 

 
Het bleek de afgelopen jaren uiterst moeilijk om bedrijven naar de Sportzone te halen. Eind 2021 bleek dat 
Intersport, dat ter overbrugging vijf jaar naar Gardenz mocht, geen heil zag om zich in de Sportzone te 
vestigen. 

 
SPA kan de Sportzone niet anders dan als een mislukt project kwalificeren dat de gemeente en de provincie 
veel geld heeft gekost en nog zal kosten. Duidelijk is dat de locatie excentrisch is voor zowel Sittard als 
Geleen en ook voor de kleine kernen in plaats van als sportcentrum van de gemeente en de regio te fungeren. 
Er zal gekeken moeten worden hoe de kosten beperkt kunnen worden en of er een nuttige invulling kan 
worden gegeven aan het terrein. 

 
Decennialang heeft de Provincie het sportbeleid strategisch vorm gegeven en getracht om een brug te slaan 
met de breedtesport. Concreet: na jarenlang vruchteloos onderhandelen om Topsport Limburg en Huis voor 
de Sport beter samen te laten werken, heeft de Provincie besloten om beide instanties onder te brengen bij 
een overkoepelende stichting: Team Limburg Sport. Helaas is deze stap niet gelukt, met als gevolg dat eerst 
de Stichting Topsport Limburg failliet verklaard werd en Team Limburg inmiddels ook begraven lijkt. De 
strategische rol die de Provincie naar zich toe trok faalde volledig en vooral gemeente Sittard-Geleen is 
hiervan slachtoffer omdat nu lokaal invulling gegeven moet worden aan een regionaal mislukte strategie en 
daarbij behorende investeringen. Een serieuze uitdaging. 

 
Fitness faciliteiten in de gemeente worden vooral door particuliere partijen aangeboden en tot op heden is de 
gemeente niet actief betrokken geweest om te bekijken hoe deze infrastructuur en faciliteiten ingepast kunnen 
worden bij een totaal sport en beweegaanbod. 

 
In 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst- van de schaats- en zwemvoorzieningen. 
Renovatie van de drie zwembaden of bouw van een centrale voorziening in de Sportzone bleken erg duur. 
Vernieuwbouw van Glanerbrook was het minst duur. Daarop besloot de raad tot sluiting van de zwembaden 
De Nieuwe Hateboer en Het Anker en tot verbouwing van Glanerbrook waarbij de 400 m ijsbaan en de 
wielerbaan zouden verdwijnen. SPA heeft bij haar toetreding tot de coalitie bedongen dat de wielerbaan 
behouden blijft en de ijsbaan open blijft totdat er gebouwd wordt. SPA wilde doelgroepzwemmen op de andere 
locaties behouden en bekijken of het mogelijk is De Nieuwe Hateboer open te houden in combinatie met 
externe ontwikkeling en financiering. Bij het vervolgonderzoek uit 2020 bleek behoud van de ijsbaan en de 
wielerbaan mogelijk terwijl het benodigde 50 m bad voor wedstrijdzwemmen kan worden ingepast. Inmiddels 
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wilden meerdere partijen doelgroepzwemmen in de beide andere baden behouden en bleek er ook externe 
interesse voor een economische ontwikkeling die het wellicht mogelijk maakt om zwemmen in Sittard te 
behouden. De nadelen die aan deze ontwikkeling zitten zijn voor veel omwonenden aanleiding om die 
ontwikkeling te willen tegenhouden. Zonder draagvlak onder de bevolking zal SPA een dergelijke ontwikkeling 
niet steunen ook al is de consequentie dat De Nieuwe Hateboer dan moet sluiten. 

 
Inmiddels is gebleken dat er weinig animo is in de markt voor de circa € 45 miljoen kostende verbouwing van 
Glanerbrook en besloot de raad eind 2021 om vanaf 2025 circa € 5 miljoen vrij te maken voor herinrichting van 
het Burgermeester Damenpark nadat de verbouwing van Glanerbrook voltooid is. 

 
Met een vernieuwd Glanerbrook worden schaatsen (ijshockey, langebaan), wielrennen, zwemmen (recreatief 
en wedstrijdzwemmen), binnensporten (o.a. handbal, zaalvoetbal) zeer goed bediend waardoor naast 
breedtesport ook talentontwikkeling mogelijk wordt. Het aantal bezoekers (circa 270000 in 2019) zal nog flink 
toenemen. SPA is van mening dat de gemeente structureel geld moet stoppen in een voorziening voor 
grootschalige en voorzienbare investeringen in accommodaties. Dat is niet gebeurd waardoor de uitgaven nu 
zwaar op de begroting drukken. SPA wil dit beter aanpakken teneinde vergelijkbare problemen voor de 
toekomst te vermijden. 

 
Buitenactiviteiten gebeuren vooral in de natuur en gedurende de Corona periode hebben veel inwoners 
dankbaar gebruik gemaakt van deze natuur om de conditie op peil te houden. Waar dit in het verleden 
nauwelijks een probleem was, komen nu steeds vaker problemen aan het licht: om een beter en breder 
aanbod te creëren dreigen conflicten in het kader van natuurbehoud. Dit versterkt de noodzaak om de 
leefomgeving te verbeteren met meer natuur en bosgebieden. 

 
Vlak voor de uitbraak van Corona, heeft het Ministerie van VWS een Nationaal Sportakkoord ontwikkeld, dat 
voortborduurde op eerder uitgestippeld beleid: 

• Inclusief sporten en bewegen: het toegankelijk maken van de sport voor iedereen ongeacht zijn of haar 
omstandigheden; 

• Duurzame infrastructuur overal waar mensen sporten en bewegen moeten de voorzieningen op orde 
zijn; 

• Vitale aanbieders van sport klaar maken voor de toekomst. Inspelen op ontwikkelingen. 
• Positieve sportcultuur. Plezier in sport als fundament voor een leven lang sport stimuleren. 
• Vaardig in bewegen:  beweegnorm voor kinderen en motorische vaardigheden verbeteren; 
• Topsport die inspireert ! 

 
De uitbraak van Corona en de impact op de maatschappij is enorm gebleken. Sporten in teamverband bleek 
lange tijd niet haalbaar, zwembaden werden gesloten en ook fitnesscentra waren plotseling geen optie meer. 
Individueel en/of in zeer beperkte groepen buiten samen sporten is de standaard geworden en dat heeft ertoe 
geleid dat mensen minder zijn gaan sporten en bewegen, sportclubs en fitnesscentra in de problemen 
gekomen zijn. 

 
De psychische druk mag en kan niet onderschat worden na twee jaren van pandemie: depressie, toename 
roken en enorme toename van overgewicht bij alle generaties, ongeacht demografische verschillen. Dit brengt 
ons tot een situatie waarbij continering van eerder uitgestippeld beleid in het kader van Sport, Bewegen, 
Welzijn en Gezondheid grotendeels irrelevant is geworden voor de korte- en middellange termijn. 

 
Waar een reisafstand van 12 minuten tot een geschikte sportlocatie een acceptabele norm was, is deze nu 
voor een groot deel van onze inwoners onacceptabel. Deels door vergrijzing en verminderde mobiliteit, maar 
ook omdat de focus van de sporter verschoven is van georganiseerd en/of in teamverband naar individueel of 
in zeer kleine groep. Of de focus terug verschuift nadat de beperkingen opgelegd vanwege Corona zijn 
opgeheven naar georganiseerd en/of in teamverband sporten is twijfelachtig. 

 
Gezien de diversiteit van behoefte, demografische verschillen, financiële draagkracht en toch ook in veel 
gevallen de precaire situatie bij: 

• Sportclubs; 
• Openbare sportfaciliteiten; 
• Particuliere aanbieders van sportfaciliteiten; 
• Beperkte capaciteit bij fysiotherapeuten, voor zover betaalbaar en onderdeel zorg; 
• Overkoepelende organisaties als Team Limburg en Huis voor de Sport; 

is de uitdaging om tot een effectief, efficiënt en betaalbaar beleid te komen groter dan ooit. 

SPA Programma achtergronden 2022 
 

27



Concept overzicht van aandachtspunten, waarbij het duidelijk is dat hier een selectie gemaakt moet worden, 
omdat het onmogelijk is om alle punten van aandacht c.q. mogelijke oplossing in dit stuk te beschrijven: 

 
• Per demografische doelgroep (inwoners) bekijken waar de prioriteit ligt; 

o Aanbod op basis van leeftijd en/of etnische achtergrond; 
o Behoefte in kaart brengen om gezamenlijk activiteiten te ondernemen, doch niet in clubverband. 

Voorbeeld: mensen die regelmatig wandelen, maar dat ook graag zouden doen met andere 
wandelaars; 

o Welke tools kunnen ingezet worden om dit soort activiteiten te faciliteren. 
Denk hierbij aan reeds bestaande apps waar mensen geheel gratis en vrijblijvend contact kunnen 
leggen met gelijkgezinden en soortgelijke doelstelling; 

• Inventarisatie per wijk: 
o welke faciliteiten zijn beschikbaar op acceptabele reisafstand; 
o actief inzetten om mensen in de wijk aan te zetten tot sporten en/of activiteiten die tot een hoger 

welzijnsgevoel leiden; 
• Indien blijkt dat te lange reistijd een belemmerende factor is overwegen wat een duurzame oplossing zou 

kunnen zijn; 
• Terdege afweging van ratio Kosten investering faciliteiten per gebruiker, waarbij idealiter op voorhand een 

keuze gemaakt zou moeten worden voor faciliteiten die gewoon onmisbaar zijn binnen de Gemeente en 
niet op een andere wijze vervangen kunnen worden; 

• Topsport. Dit is niet meteen het terrein van de Gemeente Sittard-Geleen, doch ligt eerder op het pad van 
de Provincie. Echter, de Provincie heeft zwaar geïnvesteerd in de Sportzone Limburg en het TDBP en ook 
altijd de overall strategie m.b.t. Topsport en in het verlengde ervan Breedtesport bepaald. 
Sterker nog: De Provincie heeft tot op heden altijd aangegeven dat zij hier het kader voor de lokale 
overheden zouden bepalen en desgewenst faciliteren en dus ligt het voor de hand om opheldering te 
vragen en krijgen wat de status is van Team Topsport Limburg. Mocht blijken dat deze instantie niet naar 
behoren functioneert, op welke wijze partijen in goed overleg tot een concrete, werkbare invulling komen. 

 
SPA wil dat het beleid rond sport- en bewegen gronden wordt doorgelicht en geactualiseerd rekening houdend 
met de ontwikkelingen van de laatste jaren. 
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Taalachterstand 
 
Onderzoek toont aan dat 8 tot 11 procent van de inwoners van Sittard-Geleen laaggeletterd zijn. Twee derde 
hiervan betreft autochtonen. Het is dus niet louter een probleem samenhangend met migratie. SPA vindt dat 
de grote groep laaggeletterden niet zomaar aan hun lot mogen worden overgelaten. Dat is niet alleen in het 
belang van de mensen in kwestie, maar net zozeer voor onze samenleving. 

 
Het wegnemen van oorzaken van taalachterstand en participatie kost geld, maar het kost nog veel meer geld 
indien deze mensen jarenlang langs de rest van de samenleving heen leven. Grote bedrijven roepen nu al dat 
er te weinig arbeidskrachten zijn en dat mensen met een taalachterstand een gevaar op de werkvloer vormen 
en daarom worden afgewezen. De oplossing is helder: zorg dat die mensen binnen korte tijd voldoende 
taalvaardig worden dat ze wel kunnen worden aangenomen om te werken. 

 
Onder nieuwkomers verstaat SPA niet alleen vluchtelingen en asielzoekers. Ook uit niet-gevaarlijke landen 
komen nieuwkomers, meestal op basis van gezinsvorming of –hereniging. SPA wil hun op dezelfde wijze 
helpen. Eigenlijk wil SPA dat de gemeente actiever wordt ten aanzien van inburgering nu gebleken is dat het 
huidige nationale beleid onvoldoende werkt waardoor gemeenten met problemen blijven opgezadeld. 

 
Nieuwkomers moeten werkfit gehouden worden. Bij aankomst zijn zij meestal zeer gemotiveerd. Vervolgens 
krijgen zij te maken met een veel te langdurig traject eer zij mogen en kunnen werken. In de tussentijd 
ontvangen zij geld en onderdak. Door verveling en frustratie veroorzaken sommigen overlast, anderen 
verliezen hun motivatie. Zowel bij hun als bij de reeds aanwezige inwoners ontstaat onvrede en onbegrip met 
allerlei maatschappelijke problemen tot gevolg. Dat is heel duur en sociaal onwenselijk. Menigeen verkeert in 
moeilijke omstandigheden en ziet met argusogen dat nieuwkomers goed gehuisvest wordt, nieuwe inboedel 
krijgt en meer te besteden heeft omdat zij geen schulden hebben. Veel werkenden zien dat veel nieuwkomers 
jarenlang niet werken. De gemeente zal er goed op moeten toezien dat voorzieningen voor nieuwkomers niet 
significant beter zijn dan voor inwoners die van uitkeringen afhankelijk zijn of anderzijds in moeilijke 
omstandigheden verkeren. 

 
SPA wil dat nieuwkomers direct na aankomst voltijds taallessen krijgen. SPA denkt hierbij aan ’s ochtends 
theorie en ’s middags praktijk in de vorm van (vrijwilligers)werk of bijeenkomsten met Nederlands sprekenden. 
SPA wil vermijden dat mensen door opleidingsinstituten geremd worden in hun persoonlijke ontwikkeling als 
gevolg van klassikaal onderwijs of commercieel belang en daarom persoonlijke vooruitgang beter monitoren. 
Zelfontplooiing van nieuwkomers is belangrijk voor onze samenleving omdat ook zij talenten hebben. 
Heel belangrijk is dat veel nieuwkomers vaardigheden en scholing hebben opgedaan in hun thuisland en dat 
hun diploma’s hier niet erkend worden. SPA wil dat deze mensen geholpen worden om hun kennis door 
bijscholing om te zetten in diploma’s die hier wel erkend worden. Op korte termijn kost dat geld, maar het 
sneller beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, blijvende motivatie, het sneller verlaten van de uitkering en de 
betere integratie als geheel maken dat deze investering zeer rendeert. 

 
Ook mensen die wettelijk geen inburgeringsexamen behoeven te doen zullen, wanneer zij daartoe in staat 
zijn, minstens dat kennisniveau moeten hebben en toepassen. De kosten hiervoor zullen zich op termijn 
dubbel en dik terugbetalen doordat er minder integratie gerelateerde problemen zullen zijn en hun kansen op 
de arbeidsmarkt vergroot worden. De samenleving in onze gemeente zal de komende decennia vanwege de 
vergrijzing hun arbeidsbijdrage bovendien ook nodig hebben. Taalcoaches, vrijwilligers die ieder één persoon 
of één gezin helpen, zijn daarbij enorm belangrijk. 

 
Sancties die de Participatiewet biedt kunnen worden ingezet tegen mensen die onvoldoende meewerken aan 
integratie en subsidies aan organisaties die integratiebevordering tegenwerken kunnen worden gestopt. 
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Veiligheid 
 
Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor de leefbaarheid. 
Daarbij gaat het niet alleen om de harde cijfers, maar minstens 
zo zeer om de beleving van veiligheid, het veiligheidsgevoel, 
door de bewoners. Sittard-Geleen behoort al jaren tot de 
onveiligste gemeenten van Nederland. De meeste mensen 
ervaren dat gelukkig niet zo. Dat neemt niet weg dat cijfers dat 
wel aantonen en dat de gemeente hier iets mee moet doen. 
Vrijwel overal in Nederland dalen de criminaliteitscijfers en ook in 
Sittard-Geleen: minder diefstallen, minder auto- en 
woninginbraken, minder zakkenroven, minder straatroven. 
Permanente aandacht blijft echter nodig. 

 
Slechts enkele gemeenten hebben veel last van ‘spookburgers’, 
Sittard-Geleen heeft veel spookburgers en er is daarom een 
project opgezet om die in beeld te brengen. De meeste 
spookburgers vormen een sociaal probleem. Er is echter een 
substantiële groep die geen verblijfsvergunning heeft en illegaal 
in Nederland verblijft. Een deel van deze spookburgers is 
bovendien crimineel actief. Het project heeft een directe link met 
ondermijning en, binnen het sub-project ‘Spookkinderen’, ook 
met welzijn, veiligheid en gezondheid van (meestal Albanese) 
kinderen die hier verblijven en gewoon naar school gaan. Ook dit 
vindt SPA een belangrijke gemeentelijke activiteit. 

 
De boven- en onderwereld zijn in Nederland hardnekkig met 
elkaar verweven, waardoor drugscriminaliteit en daaraan 
gerelateerde ondermijning een breed palet aan maatschappelijke 
effecten en kosten met zich meebrengt.  
In 2019 werd een grote goed georganiseerde Albanese 
drugsbende opgerold die vanuit Geleen opereerde en vele 
vertakkingen naar heel Europa had. Ze betaalden netjes alle 
rekeningen en bleven zo lang onopgemerkt.  
Dergelijke ondermijnende activiteiten zijn erg gevaarlijk voor de 
samenleving en vragen veel aandacht.  
De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben een project 
‘Spookbedrijven’ gericht op bedrijven die legale activiteiten als 
dekmantel voor illegale activiteiten gebruiken.  
SPA vindt dit zeer belangrijk mede omdat burgers niet altijd 
merken dat zij daarmee in aanraking komen totdat zij onder druk 
worden gezet en dan ongewild in het criminele circuit geraken of 
gedupeerd worden door huurders.  

 
De gemeente maakt bij de bestrijding gebruik van het 
Damoclesbeleid dat het mogelijk maakt om panden waarin 
hennepteelt geconstateerd wordt te sluiten.  
SPA beseft dat inzet van dit middel soms nodig is maar vindt 
desondanks dat per geval zorgvuldig bekeken moet worden of het 
middel gepast is. Per geval moet bekeken worden of de verhuurder 
echt iets te verwijten valt of dat deze zelf slachtoffer is. Angst voor 
sluiting onder verhuurders kan ertoe leiden dat men geen 
panden meer durft te verhuren en dat bevordert de 
leegstand. SPA wil dat de gemeente verhuurders inlicht 
over wat te doen om dergelijke praktijken te voorkomen en 
ook informatie verstrekt over signalen die, mogelijk, duiden 
op hennepteelt of ander illegaal gebruik. 

 
Verkeersveiligheid blijft natuurlijk een punt van aandacht. Vooral weinig mobiele ouderen en mensen met een 
beperking klagen vaak over ongelijke stoepen en klinkers in looppaden die het hun bemoeilijkt om te lopen.  
Waren het vroeger auto’s die problemen veroorzaakten in de centra, zijn het nu vaak scooters en snelle fietsers 
die voetgangers de stuipen op het lijf jagen door roekeloos te rijden in de autoluwe centra van Sittard en 
Geleen. Daar moet iets aan gedaan worden. Buiten de centra zijn er op veel plaatsen fietsstroken of 
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afgezonderde fietspaden. De doorstroming van het autoverkeer in Sittard moet verbeteren want deze is nog 
steeds traag, fietsverkeer kan op veel plaatsen wel goed oversteken maar ook dat ondervindt hinder van de 
afstelling van de verkeerslichten en soms van ver moeten omrijden. De aansluiting op de, meest provinciale, 
randwegen laat nog te wensen over. Gezien de omvang van onze gemeente is het substantieel terugdringen 
van autogebruik geen haalbare optie. SPA ziet dit ook niet als een gemeentelijke taak. De meeste ouders zijn 
voorzichtig bij het ophalen of brengen van hun kinderen naar school maar sommigen hebben lak aan 
verkeersregels en de veiligheid van anderen. Ook hier moet tegen worden opgetreden. 
 
Binnen onze gemeente is externe veiligheid een belangrijk onderwerp vanwege de activiteiten van Chemelot. 
De laatste jaren rijgen de ‘incidenten’ op Chemelot zich aaneen en baren deze de omwonenden veel zorgen. 
Meestal wordt het afgedaan met ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’, een zin waaraan omwonenden geen 
geloof meer hechten: zij hebben gewoon te vaak neerslag of reuk ervaren en vertrouwen het niet meer. 
Externe veiligheid gaat over de mogelijkheid dat iemand letsel oploopt of zelfs sterft ten gevolge van een 
bedrijfsmatige activiteit met gevaarlijke stoffen. Daarbij gaat het de bewoners niet zozeer om de berekende 
kans dat een calamiteit zich voordoet en zij binnenshuis slachtoffer worden maar om het effect van een 
calamiteit wanneer die zich voordoet. Wanneer een tank op Tankenpark-3 ontploft zullen veel slachtoffers 
vallen in Geleen, zowel binnenshuis als buitenshuis. Wanneer een wagon nabij station Sittard (Ijzeren brug) 
ontploft zullen er ook veel slachtoffers zijn. SPA is van mening dat het te gek voor woorden is dat 
geaccepteerd wordt dat het groepsrisico in Sittard nabij de Sitadel aanmerkelijk groter is dan in Eindhoven 
waar dezelfde treinen doorheen rijden. 

 
In april 2021 publiceerde RIVM een belevingsonderzoek naar het veiligheidsgevoel van bewoners rondom 
Chemelot en schreef ‘Het hoofddoel van dit onderzoek is om instrumenten te ontwikkelen voor het peilen van 
de veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van bewoners rondom (clusters van) chemiebedrijven, en om te 
verkennen of de uitkomsten van deze peiling handelingsperspectieven kunnen bieden voor 
(risico)communicatie en veiligheidsbeleid.’  
Enkele conclusies: 

a) 48% van deelnemers geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling: ‘De kans is groot dat er 
binnen nu en 5 jaar een incident met gevaarlijke stoffen plaatsvindt’. 

b) 55% is het (helemaal) eens met de stelling: ‘Een incident met gevaarlijke stoffen bij Chemelot zal 
gevolgen hebben voor mijn gezondheid’ 

c) 23% is het (helemaal) eens met de stelling: ‘Een incident met gevaarlijke stoffen bij Chemelot zal letsel 
bij mij veroorzaken (gewond raken of overlijden)’ 

Daar staat in feite: 23% van de mensen denkt ‘een incident bij een bedrijf waar ik verder niks mee te maken 
heb kan voor mij als gevolg hebben dat ik gewond raak of sterf.’ Dat is nogal wat! Indien dit representatief is 
betekent dit dat tienduizenden mensen in de omgeving van Chemelot verwachten om dood te gaan of gewond 
te raken vanwege een incident op Chemelot. Dat is absurd veel en volstrekt onacceptabel. 
 
De gemeente vermeldt een andere conclusie ‘Uit het belevingsonderzoek blijkt dat de meeste inwoners (84%) 
rondom Chemelot zich niet onveilig voelen.’ Daarbij gooide men de beleving van inwoners van Koningsbosch 
en Beekdaelen op een hoop met die van inwoners van Krawinkel en Lindenheuvel. Wanneer je zoiets doet heb 
je geen benul van hoe directe omwonenden van Chemelot de overlast ervaren en zijn conclusies waardeloos. 
SPA vindt nauwkeuriger onderzoek waarbij de relatie tussen woonafstand van Chemelot en beleving veel beter 
in beeld gebracht wordt nodig want dit onderzoek rammelt aan alle kanten en laat bruikbare conclusies niet toe. 
 
Een belangrijk punt is dat voor de meeste mensen niet het RISICO maar het EFFECT de basis voor de 
veiligheidsbeleving vormt waarbij het AANTAL incidenten op Chemelot (ongeacht de ernst) een rol speelt.  
De laatste jaren ervaren omwonenden zeer veel overlast in de vorm van neerslag (bijvoorbeeld na decomps of 
tijdens het fakkelen), licht en geluid en reuk en trillingen (tijdens fakkelen). 
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De boodschap ‘er is geen gevaar voor de volksgezondheid’ wordt niet meer geloofd en de kwaadheid van 
burgers neemt toe. SPA is het volstrekt met hun eens: het loopt de spuigaten uit. Het is voor velen niet de 
vraag of er ooit iets flink mis zal gaan maar wanneer het echt uit de hand loopt.  
 
In Nederland schommelde het laatste decennium het jaarlijkse gemiddelde van ongevallen met gevaarlijke 
stoffen waarbij slachtoffers vielen met ernstig letsel rond de vijf, en het aantal zware ongevallen rond de drie. 
Het is dus duidelijk niet zo dat er nooit wat ernstigs gebeurt. Of van een incident berekend wordt dat het maar 
heel zelden optreedt vindt SPA minder belangrijk want ‘heel zelden’ kan ook ‘morgen of vandaag’ zijn. 
Bovendien gelden die veiligheidsberekeningen voor safety (procesveiligheid = technisch en/of menselijk falen) 
en niet voor security (opzettelijk = sabotage, terrorisme of een cyberaanval). 
 
Zowel het OVV-rapport als het rapport van de TVC focussen te zeer op safety en het risico maar te weinig op 
security en de effecten. Omwonenden gaat het vrijwel uitsluitend om de effecten want het gaat om hun leven 
en gezondheid en niet om statistiek! SPA blijft zich als geen andere partij voor hun inzetten. 

 
SPA vindt dat geen enkel bedrijf het recht heeft om het leven van omwonenden te bedreigen. Daarom heeft 
SPA als uitgangspunt dat effecten van een incident niet tot gevolg mogen hebben dat er slachtoffers buiten de 
hekken van Chemelot kunnen vallen. 

 

Concreet betekent dit dat SPA op zo kort mogelijke termijn reductie van de gevolgen van een calamiteit op 
Chemelot wil en daarbij verplaatsing van de gevaarlijkste installaties niet uitsluit. Gebleken is dat Chemelot over 
veel installaties geen OZB betaalt omdat deze ‘verplaatsbaar’ zijn volgens BsGW. SPA vindt dat deze dan ook 
maar verplaatst moeten worden, desnoods tot ver buiten het huidige Chemelot. 
 
Kan men niet garanderen dat de effecten van een explosie of van brand beperkt blijven tot het bedrijventerrein 
dan moet die installatie worden aangepast of desnoods ontmanteld. Indien een toxische stof kan vrijkomen 
behoort er voldoende tijd te zijn om de omgeving te ontruimen. Kan het bedrijf daar niet aan voldoen zal men 
die installatie naar elders moeten verplaatsen waar men dat wel kan garanderen want onze inwoners behoeven 
niet het risico te lopen slachtoffer te worden van economische activiteiten van welk bedrijf dan ook. 
 
Chemelot heeft veel oude fabrieken, processen en installaties die niet meer bij de tijd zijn. Een aantal van 
deze vormen een voortdurend gevaar door hun omvang en/of door hun ligging. Technisch mag berekend zijn 
dat Tankenpark-3 en Tankenpark-2 ‘veilig’ zijn, maar er is ook een onderzoek dat glashelder aangeeft dat 
deze zeer kwetsbaar zijn voor terrorisme. Helaas is dat iets wat een serieus probleem is in onze samenleving 
en iets wat niet wordt meegeteld in de risicoberekeningen voor externe veiligheid. Ook de ACN-fabriek op 
slechts een paar honderd meter afstand van Lindenheuvel vormt een continue gevaar. Wanneer er een giftige 
wolk ontsnapt duurt het slechts honderd seconden (bij ‘standaard weer’) eer deze de woonwijk bereikt. Veel 
mensen zullen niet in staat zijn om zich in veiligheid te brengen. Voor de omwonenden zijn de mogelijke 
gevolgen bepalend, voor de overheid is een kansberekening bepalend. 
 
Indien (één van) bepaalde tanks op Tankenpark-2 of Tankenpark-3 exploderen is het 1%-letaliteitsgebied circa 
2450 ha groot. Dat is driemaal zo groot als Chemelot. SPA acht het onwaarschijnlijk dat er dan niet heel veel 
slachtoffers op Chemelot vallen (NB die worden in de risico- berekeningen niet meegeteld) en dat er geen 
domino- of escalatie-effecten ( = het optreden van calamiteiten in andere installaties) optreden. 
Voor SPA tellen ook de levens van alle Chemelot-werknemers mee! 
 
Op Chemelot zijn van 1967 tot en met 2019 minstens 18 doden gevallen. 
Gemiddeld 0,35 doden per jaar. Per manjaar is het Risico 2,5 * 10-4 = 250 * 
10-6 . Elk van de circa 6000 medewerkers heeft 0,23% kans dat deze tijdens 
de loopbaan (40 dienstjaren) sterft door een calamiteit op Chemelot. SPA 
vindt dat hoog. 

 

Er is sprake van toekomstig vervoer van een aantal van de gevaarlijkste stoffen 
per buisleiding en/of per boot in plaats van per spoor. SPA is daar voorstander 
van omdat dit tot minder vervoer van die stoffen over het spoor leidt.  
SPA waarschuwt er echter voor dat dan ook de vergunde vervoersaantallen 
van Basisnet Spoor moeten worden aangepast anders zal Prorail die t.z.t. weer 
gaan opvullen leert de ervaring en hebben we geen veiligheidswinst geboekt. 

 
De gemeente heeft momenteel als beleid dat ‘kwetsbare voorzieningen’ niet nabij Chemelot mogen worden 
gebouwd en zoveel mogelijk worden verplaatst naar elders. De zelfredzaamheid van omwonenden wordt als 
cruciaal onderdeel van de veiligheidsstrategie gezien. SPA is het principieel niet eens met die uitgangspunten 
van beleid aangezien dit uitwaartse zonering betreft. Het beleid ziet de aanwezigheid van mensen nabij 

SPA Programma achtergronden 2022 
 

32



Chemelot als probleem. Men probeert, langjarig, o.a. door het slopen van woningen de bewoning rond 
Chemelot uit te dunnen en te vervangen door bedrijventerrein. Dit is goed zichtbaar in Lindenheuvel en in 
Krawinkel. De verouderende bevolking moet zichzelf maar zien te redden bij een calamiteit want bekend is dat 
er snel veel slachtoffers kunnen vallen en dat de hulpdiensten onvoldoende capaciteit hebben. Tegelijkertijd is 
het ook beleid dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Die ouderen worden echter fysiek 
steeds minder zelfredzaam en hun huizen zijn niet ingericht op giftige gassen noch op brand. 
 
Doordat structureel vestiging van voorzieningen als kinderdagverblijven nabij Chemelot worden geweerd tast 
dit de leefbaarheid en de verjonging van die buurten en wijken aan. SPA is van mening dat inwaartse zonering 
van Chemelot noodzakelijk is en dat de veiligheid van mensen die buiten Chemelot wonen gegarandeerd 
moet zijn. Voor de leefbaarheid van de omliggende wijken is dat noodzakelijk. Zonder dat zullen Chemelot en 
de daarom heen gelegen bedrijven steeds verder de bewoonde wijken verdringen. Dat de zelfredzaamheid 
van omwonenden bevorderd wordt vindt SPA een goede zaak maar dat mag geen basis van het veiligheids- 
beleid vormen. Dat neemt niet weg dat veiligheidsmaatregelen, waaronder een beter waarschuwingssysteem 
en schuilgelegenheden voor giftige gassen, moeten worden gerealiseerd. SPA is van mening dat veilig wonen 
een kerntaak is van de gemeente en dat het beleidsmatig weghalen van voorzieningen in strijd is met het 
bevorderen van de leefbaarheid. Het probleem moet aan de basis worden aangepakt. Niet de bewoning maar 
de onveiligheid en uitbreidingsdrang van Chemelot moet worden aangepakt. 

 
De Toekomstvisie 2030 bevat de zin ‘In 2030 hebben we de georganiseerde misdaad weggedreven.’ SPA 
vindt dit een mooi doel maar een utopie. Iedereen weet ook: buurten zonder overlast en criminaliteit zijn een 
utopie. Woningcorporaties, de gemeente en de politie werken steeds aan het uitbannen van de grootste 
excessen maar zullen hun doel nooit bereiken. Burgers melden vaak iets bij de politie maar die noteert dat dan 
niet. Wanneer burgers naderhand vragen hoe het er mee staat krijgen ze als antwoord dat er niks genoteerd is 
en dus ook geen actie is ondernomen. Dat frustreert waarna burgers minder meldingen doen. Het vertekent 
ook de cijfers. Meldingen moeten schriftelijk gebeuren, telefoontjes worden niet als melding  geregistreerd. 
Mensen denken ook vaak dat zij aangifte hebben gedaan terwijl hun verhaal slechts als melding geregistreerd 
en behandeld wordt. De politie zit met de handen in het haar vanwege het vele werk en kan niet overal 
achteraangaan. Van hun kant is het begrijpelijk dat ze niet op elke telefonische melding reageren. Uitbreiding 
van de politie is een nationale zaak. Als gemeente kunnen we wel meer BOA’s aanstellen en SPA is daartoe 
ook bereid ook al is dat niet goedkoop. Ofschoon SPA privacy zeer serieus neemt zijn wij van mening dat het 
gebruik van camera’s op sommige plaatsen nodig is om de veiligheid te bevorderen en ook om daders op te 
sporen voor bijvoorbeeld het dumpen van afval. 

 
SPA hecht groot belang aan de aanwezigheid en taakinvulling van de wijkagent. Veel mensen kennen de 
wijkagent amper of niet en weten hem niet te bereiken op momenten dat het van belang is. Dat moet beter. 
Een wijkagent is een politieman en heeft bevoegdheid. Maar wanneer het overlast door specifieke groepen 
betreft, bv hangjongeren, dan is deze vaak terughoudend qua handhaving om zijn contacten met die groepen 
niet op het spel zetten. Burgers voelen zich dan niet gehoord en het probleem is niet opgelost. Hier ligt een 
dilemma. Wellicht dat een gemeentelijk aanspreekpunt hierbij een rol kan spelen zodat de wijkagent niet als 
‘schuldige’ wordt aangewezen wanneer er handhavend wordt opgetreden. Maar het is natuurlijk wel zo dat 
een wijkagent in de eerste plaats een handhaver is en geen sociaal werker en gewoon zijn werk moet doen. 
 
Illegaal vuurwerk wordt steeds zwaarder en veroorzaakt zelfs dodelijk letsel. Bovendien wordt het de laatste 
jaren zelfs voor crimineel gedrag gebruikt. SPA vindt het al dan niet verbieden van vuurwerk een nationale of 
provinciale zaak en volgt daarom principieel het vastgestelde beleid en wil dat daarop gehandhaafd wordt.  
Het kan niet zo zijn dat Sittard-Geleen vuurwerk verbiedt en Stein of Beek niet: de gemeenten moeten een 
gezamenlijk beleid volgen. Wel is SPA van mening dat indien vuurwerk voor consumenten niet wordt 
toegestaan de gemeente bij Nieuwjaar, Koningsdag of bij een andere gelegenheid op enkele plaatsen binnen 
onze gemeente voor vuurwerkshows moet zorgen. Daarmee kan de hoeveelheid vuurwerk wat wordt 
afgestoken in totaliteit beperkt worden hetgeen ook voor minder overlast, o.a. angstige dieren, zal zorgen.  

 
Vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) ligt al jaren onder vuur vanwege de overlast voor omwonenden 
en de aanhoudende grote verliezen. Sittard-Geleen draagt al jaren 1 ton per jaar bij aan dit vliegveld en 
meerdere partijen, waaronder SPA, hebben al eerder erop aangedrongen hiermee te stoppen. Recentelijk 
zijn er meerdere MKBA’s uitgevoerd die erop neerkwamen dat het vliegveld nooit rendabel wordt. Voor onze 
gemeente speelt dat de vliegtuigen tijdens het opstijgen en dalen boven de Rijksweg in Geleen vliegen. Dat 
zorgt geregeld voor geluid- en andere overlast. Bovendien komt het voor dat vliegtuigen laag over Chemelot 
vliegen. Het is zeker niet ondenkbaar dat een vliegtuig problemen heeft en op Chemelot terecht komt, 
bijvoorbeeld op Tankenpark-3 dat nog geen kilometer van de route afligt. Is dit vliegveld echt zo belangrijk 
voor onze regio en voor onze gemeente? Een besluit over het open houden van MAA is niet aan de 
gemeenteraad maar SPA wil graag een discussie voeren over de positie die de gemeente inneemt in dit 
dossier.  
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Welzijn en gezondheid 
 

De vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en zorg. Het aandeel ouderen in de samenleving 
neemt toe. Ook bereiken mensen steeds vaker een hoge leeftijd. Hierdoor hebben steeds meer mensen een 
chronische aandoening zoals artrose, nek- en rugklachten, diabetes en dementie. Bovendien hebben mensen 
steeds vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste 
ziektelast. Niet alleen medische maar ook sociale problemen nemen toe. Het aantal eenzame ouderen stijgt. 
Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook vaker alleen. Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op 
zowel de formele als de informele zorg. Zorgvoorzieningen komen het meest onder druk te staan in de 
krimpregio’s. Verschillende leeftijdsgroepen hebben verschillende gezondheidsgevoeligheden en behoeften. 
Ouderen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor de effecten van hitte en hebben dicht bij huis behoefte aan een 
veilige looproute en een bankje waar ze even kunnen zitten. Sittard-Geleen zal hier de komende jaren in 
toenemende mate mee te maken krijgen maar in het gemeentelijke beleid is daar nog weinig van te merken. 
Er wordt nog te zeer uitgegaan van verjonging en er wordt te weinig aandacht besteed aan voorzieningen en 
economische kansen die juist samenhangen met ouder wordende burgers. Natuurlijk wil ook SPA graag dat er 
meer jongeren blijven en komen in Sittard-Geleen en het is duidelijk dat we daar hard aan moeten werken. 
Maar dat neemt niet weg dat de realiteit is dat de vergrijzing extra aandacht vraagt. 

 
SPA spreekt van een gezonde leefomgeving als deze bijdraagt aan het fysiek, sociaal en mentaal 
welbevinden van mensen. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan de gezondheid van mensen door gezond 
gedrag te bevorderen (bewegen, voeding) en tegen risico’s te beschermen (klimaateffecten, milieu). 

 
Het begrip gezonde leefomgeving heeft een nauwe relatie met de internationaal veel gebruikte One Health- 
aanpak ‘Mens, dier en omgeving maken deel uit van hetzelfde ecosysteem. Als we dat ecosysteem gezond 
willen houden, moeten we specifieke kennis en ervaringen uit die verschillende domeinen samenvoegen.’ 
De aanpak geeft ook nadrukkelijk aan dat gebundelde krachten vanuit verschillende domeinen synergie 
opleveren, dat wil zeggen: samen meer zijn dan de optelsom van wat ieder domein apart kan bereiken. SPA 
onderschrijft dit. 

 
De leefomgeving waarin we wonen, werken en leven heeft invloed op onze gezondheid. Een gezonde 
leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren en waar negatieve invloed op gezondheid 
zo klein mogelijk is. Het gaat dus om gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. De gemeente is 
mede verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. Publieke gezondheid richt zich op het tegengaan van 
lichamelijke of psychische ziekte en het bevorderen van het lichamelijk, psychisch en mentaal welbevinden, 
maar ook op het vermogen om je eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven (ook bekend als ‘positieve gezondheid’). Zorg voor de publieke gezondheid is 
vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). 

 
In Sittard-Geleen spelen tal van factoren een rol die ook vrijwel overal elders een rol spelen maar zeer 
specifiek is de overlast en schadelijke effecten die samenhangen met de aanwezigheid van Chemelot. Op 
slechts enkele plaatsen in Nederland ligt zo veel zware industrie zo dicht bij de woonbebouwing en is er zo 
vaak overlast door neerslag van chemische stoffen, geluid- en lichtoverlast, de continue dreiging van een 
calamiteit met veel slachtoffers. Vooral de wijken Lindenheuvel, Krawinkel en ook Lutterade ondervinden zeer 
vaak allerlei vormen van overlast. Bovendien heeft de gemeente erg weinig natuur- en bosgebied waar de 
inwoners op loopafstand kunnen vertoeven. 

 
Een ongezond binnen- en buitenmilieu veroorzaakt 4 procent van de ziektelast, met luchtverontreiniging als de 
belangrijkste oorzaak. Lokaal kan dit flink variëren, zo tussen de 4 en 14% (Min Volksgezondheid en Milieu; 
2021). De landelijke GGD-GHOR schrijft ‘PRINCIPE: HOUD OVERLASTGEVENDE INDUSTRIËLE 
BEDRIJVEN OP AFSTAND VAN WONINGEN, SCHOLEN ETC. (EN ANDERSOM). Het gaat hierbij vooral om 
bedrijven met uitstoot van geluid, geur of stoffen. Blootstelling hieraan kan leiden tot gezondheidsproblemen 
bij omwonenden zoals luchtwegklachten, verminderde longfunctie, slaapverstoring, of (ernstige) hinder en 
daarmee samenhangende klachten. Beschrijf in de omgevingsvisie en -plannen de minimale afstand tussen 
emitterende, of anderszins (potentieel) overlastgevende industrie en gevoelige bestemmingen zoals woningen 
en scholen. Stel de ontwikkelruimte vast van bestaande bedrijven en bedrijfs-/industrieterreinen. Doe dit 
samen met inwoners en bedrijven.’ In Sittard-Geleen wordt dit eenzijdig ingevuld ten faveure van Chemelot 
zonder dat de inwoners echt erbij betrokken zijn. Bij allerlei plannen, visies, vergunningen wordt gekeken hoe 
Chemelot tegemoet kan worden gekomen en hebben burgers en de gemeenteraad nauwelijks invloed. Het 
gaat zover dat Chemelot zelf de visies schrijft en dat de gemeenteraad weinig meer mag doen dan deze 
afhameren. Wat SPA betreft worden de plannen en visies die de afgelopen vier jaar gemaakt zijn grondig 
herzien waarbij onze inwoners centraal staan en niet Chemelot. 
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De levensverwachting stijgt volgens de GGD in Nederland gemiddeld van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 
2040. In Sittard-Geleen is de gemiddelde levensverwachting 80,5 jaren dus 1 jaar minder dan gemiddeld in 
Nederland. Nagenoeg alle jaren die we erbij krijgen zijn in goede ervaren gezondheid. Ook gaan we niet meer 
beperkingen ervaren. Wél stijgt het aantal mensen met een chronische aandoening. We worden steeds ouder 
doordat mensen vaker aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en kanker overleven, onder meer door betere 
behandelingen. Dit is, naast de vergrijzing, een belangrijke oorzaak voor de sterke toename van dementie als 
doodsoorzaak. Doordat steeds minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker, hebben steeds 
meer mensen te maken met de langetermijngevolgen ervan. SPA verwacht dat dit voor een sterke toename 
van de vraag naar zorgpersoneel leidt. 

 
De samenleving krijgt op verschillende gebieden te maken met toenemende druk. Dit kan stress en 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo ervaren scholieren en studenten steeds meer prestatiedruk. Ook op 
de arbeidsmarkt zijn er ontwikkelingen die kunnen leiden tot meer druk en stress, zoals de steeds grotere 
invloed van de 24-uurseconomie en de verdere flexibilisering van arbeidsrelaties. Vooral voor de groep 
mensen die werk, zorg voor de kinderen en mantelzorg moet combineren lijken veel drukverhogende 
ontwikkelingen samen te komen. Verdergaande verstedelijking zorgt ook voor meer druk en drukte, en kan 
leiden tot minder ruimte voor groen en water waar mensen kunnen ontspannen. Juist in Sittard-Geleen met 
haar enorme hoeveelheid bedrijventerrein is dat nu al aan de orde hetgeen reden voor SPA is om een halt toe 
te roepen aan uitbreiding van bedrijventerrein. 

 
Op het gebied van leefstijl zijn er zowel gunstige als ongunstige toekomstige ontwikkelingen. Minder mensen 
roken en meer mensen bewegen. Daar staat tegenover dat meer mensen te zwaar zijn. Bijna 20 procent van 
de ziektelast wordt veroorzaakt door ongezond gedrag met roken als de belangrijkste oorzaak. Een ongezond 
binnen- en buitenmilieu veroorzaakt 4 procent van de ziektelast, met luchtverontreiniging als de belangrijkste 
oorzaak. Ongezonde arbeidsomstandigheden veroorzaken bijna 5 procent van de ziektelast. Deze 
ontwikkelingen zijn niet voor alle bevolkingsgroepen hetzelfde. Roken daalt harder bij mensen met een hoge 
sociaaleconomische status, en ernstig overgewicht stijgt harder bij degenen die een lage sociaaleconomische 
status hebben. Gezien de samenstelling van de bevolking krijgt Sittard-Geleen hier in grotere mate mee te 
maken dan andere gemeenten. 

 
Een deel van de ouderen bevindt zich door een opeenstapeling van chronische aandoeningen en andere 
medische en sociale problemen in een kwetsbare situatie. Deze groep wordt groter in de toekomst. Mensen 
met een lagere sociaaleconomische status hebben vaker een ongezonde leefstijl. Ook hebben zij vaker te 
maken met sociale problemen, die stress met zich meebrengen. Negatieve effecten van ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt als robotisering en digitalisering treffen vooral laagopgeleiden. Dit kan de sociale problemen en 
stress in deze groep versterken. Vaak moeten eerst deze achterliggende sociale problemen worden opgelost, 
voordat er ruimte ontstaat om aan een gezonde leefstijl te werken. Al decennia zijn er in Sittard-Geleen wijken 
(bijvoorbeeld Sanderbout, Stadboek, Vrangendael, Lindenheuvel) met vooral laagopgeleiden en die veel 
werkloosheid en andere sociale problemen kennen. Juist in die wijken worden ook vluchtelingen gehuisvest. 
De lokale bevolking ervaart de hulp die aan hun wordt verleend vaak als ‘bevoordelen boven de eigen lokale 
bevolking’ hetgeen ook invloed heeft op hun politieke keuze bij verkiezingen. 

 
Onderzoek suggereert dat zichtbaarheid van groen een rol speelt in het positief beïnvloeden van de 
gezondheid. Het gaat daarbij vaak om een stress reducerend effect bij mensen. In veel gevallen bevordert de 
aanwezigheid van groen ook de mate van beweging. Denk bijvoorbeeld aan een bos of een park waar men 
kan wandelen. 

 
Voor SPA staat het als een paal boven water dat vergroening van zowel het woongebied als het buitengebied 
van groot belang is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Daarom dat SPA vergroening van 
het woongebied nastreeft en wil vermijden dat enorme gebieden verloren gaan ten faveure van verdere 
uitbreiding van bedrijventerreinen. De focus moet echt verlegd worden naar de belangen van onze inwoners. 
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Zorg 
 
Binnen het stelsel van de Nederlandse gezondheidszorg 
zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning; gericht op langer 
thuiswonen) en de JW (Jeugdwet; gericht op jeugdhulp, 
kinderbescherming, jeugdreclassering) en hebben taken 
binnen de WPG (Wet Publieke Gezondheid; gericht op 
preventie, vaccinatie). 

 
Gemeenten zijn verplicht om hulp te bieden op basis van 
de JW en de Wmo aan iedereen die dat nodig heeft, 
ongeacht de kosten daarvan. En daar zit een probleem. 

 
De afgelopen jaren hebben vrijwel alle gemeenten in 
Nederland flink moeten bijleggen op de Jeugdzorg en ook 
op de Wmo omdat de Rijksoverheid gewoon te weinig 
geld ter beschikking stelde aan de gemeenten. Pas de 
laatste maanden verbetert dit na heel veel aandringen van 
de VNG. 

 
Per 31 december 2020 had het statutair in Sittard-Geleen gevestigde 
Zuyderland 10331 medewerkers waarvan 6835 vanuit Sittard-Geleen 
werkzaam zijn. De ziekenhuizen in Geleen en Heerlen hebben jaarlijks zo’n 
200000 patiënten. De thuiszorg, huishoudelijke hulp en de zorgcentra 
hebben zo’n 10000 patiënten. 

 
Daarmee is Zuyderland de grootste werkgever van deze regio. 

 

 
Goede zorg begint bij voorlichting en preventie. In een zo vroeg mogelijk stadium moet geconstateerd worden 
of iemand lichamelijke en/of psychische problemen heeft of kan/zal krijgen. Al voor de geboorte worden kind 
en moeder onderzocht en wordt het gezin geholpen door voorlichting of medisch ingeval daartoe noodzaak is. 
Na de geboorte vindt periodieke controle plaats. Bij tieners is die controle echter verdwenen. Zij komen pas 
weer in beeld wanneer zij of anderen uit het gezin in problemen zijn gekomen. SPA constateert dat het aantal 
jeugdigen in Sittard-Geleen al jaren sterk afneemt maar het aantal jeugdigen dat zorg krijgt elk jaar flink stijgt. 
Daar zit iets mis! 

 
In het begin van de vorige raadsperiode heeft SPA sterk aangedrongen om de overgang van Jeugdzorg naar 
Wmo te verbeteren. Gebleken was dat er veel meer kinderen van 17 jaar waren die jeugdzorg ontvingen dan 
18 jarigen die Wmo ontvingen. Dat kan gewoon niet: iedereen die zorg nodig heeft behoort die te krijgen maar 
het kan niet zo zijn dat iemand op 17 jarige leeftijd veel zorg nodig heeft wanneer deze persoon18 wordt 
genezen is. Dit duidt erop dat er ‘teveel’ kinderen jeugdzorg ontvangen, mogelijk door de wijze waarop de 
indicatie wordt gesteld en/of de normen die gehanteerd worden. Gelukkig ziet SPA dat het verschil in 
aantallen de laatste jaren kleiner geworden is. Zolang er geen evenwicht tussen de uitstroom van jeugdzorg 
met de instroom aan Wmo is zal bekeken moeten worden hoe dat komt en zullen maatregelen moeten 
worden genomen die hierop inspelen. 

 
Gezien de demografische samenstelling van de bevolking van Sittard-Geleen zal de vraag naar zorg het 
komende decennium toenemen omdat er meer zorgbehoevende ouderen zullen zijn. Tegelijkertijd is er een 
afname van het aantal kinderen dat op de arbeidsmarkt toetreedt. Op dit moment wordt er onvoldoende 
zorgpersoneel opgeleid en is daar ook geen focus op. Ook de animo onder jongeren is minder dan bij andere 
sectoren mede veroorzaakt door de lage lonen en zware werkbelasting. De gemeente kan hier helaas slechts 
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weinig invloed op uitoefenen omdat dit op nationaal niveau speelt. Wellicht kan de gemeente wel een 
brugfunctie tussen onderwijs en scholing vervullen. 

 
Het nationale beleid gaat uit van een grote mate van zelfredzaamheid en is er op gericht dat mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, daardoor wordt er steeds vaker een beroep 
op mantelzorg gedaan. Volgens een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 
2017 is dit niet realistisch. Van alle 65-plussers woont al circa 52% alleen en van alle 75-plussers circa 65%. 
Seniorenwoningen en aanpassingen in bestaande woningen zullen vaker nodig zijn dan nu het geval is. 

 
Naarmate men ouder wordt verandert de woonbehoefte. Wanneer de kinderen de deur uit zijn of wanneer  
men alleenstaande is geworden kan men vaak volstaan met minder ruimte. Vanwege optredende lichamelijke 
beperkingen zijn woningaanpassingen vaak nodig om nog zelfstandig te kunnen wonen en de regie te houden. 
Gemeentelijke subsidie van dergelijke aanpassingen om dit mogelijk te maken zijn in lijn met het beleid. 

 
SPA wil een fijnmazig netwerk van voorzieningen in buurten en wijken in het kader van het mogelijk maken dat 
senioren langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het accommodatiebeleid moet 
daarop gericht worden en niet op centralisatie van voorzieningen want die zijn voor velen onbereikbaar. 

 
Het inzicht is gegroeid dat zowel huur- als private woningen levensloopbestendig moeten worden gebouwd of 
gerenoveerd waarbij duurzaamheid belangrijk is. Onderzoek toont aan dat senioren graag meewerken aan 
verduurzaming van onze samenleving maar dat dit vaak strandt omdat men de terugverdientijd van 
investeringen te lang vindt in relatie tot de levensverwachting en het risico dat men voortijdig moet verhuizen. 
SPA wil deze financiële hindernis uit de weg ruimen door afdekking van dit risico en overdracht aan de 
volgende bewoner. Zo wordt tevens de enorme achterstand op het gebied van duurzame energieproductie 
verkleind. 

 
Een belangrijke en verontrustende ontwikkeling is dat het aantal mensen met dementie de komende jaren fors 
gaat toenemen van 1800 in 2015 naar circa 3100 in 2040. Indien een dementerende samenwoont met een 
partner zal deze steeds verder belast worden tot over zijn / haar grenzen. Alleenstaanden vormen een gevaar 
voor zichzelf en de omgeving wanneer zij dementeren. De samenleving moet meer aandacht gaan besteden 
aan dementie en hoe daarmee om te gaan wanneer mensen langer thuis blijven wonen. 

 
Wanneer zelfstandig wonen niet meer mogelijk is zal opname in een verzorgingshuis volgen. Maar ook daar 
zijn, naast professionals, vrijwilligers en mantelzorgers hard nodig want uit onderzoek blijkt dat er ook daar te 
weinig tijd voor persoonlijke aandacht is, veel senioren nooit bezoek krijgen en vereenzamen. 

 
Met het ouder worden krijgen mensen steeds meer te maken met lichamelijke problemen. Minder zichtbaar 
zijn de ernstige gevolgen van het met de leeftijd toenemende gevoel van eenzaamheid. Eenzaamheid 
verhoogt de bloeddruk, het stressniveau, de kans op een depressie en een vroege dood. Vanaf 50-jarige 
leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich 
eenzaam en van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. Het is daarmee een groot probleem. Het 
meest eenzaam zijn alleenwonende senioren die gescheiden zijn en weinig of geen sociale relaties hebben. 
Vanwege deze ernstige gevolgen wil SPA extra inzet op de aanpak van eenzaamheid. SPA wil risicogroepen 
beter in kaart te brengen en deze gericht en systematisch benaderen en continue leren van de aanpak in 
andere gemeenten en hun succesvolle projecten uitproberen. Wij hoeven niet altijd het wiel uit te vinden en 
realiseren ons dat, net als bij het bestrijden van armoede, werkloosheid, leegstand, criminaliteit etc., het 
onmogelijk zal blijken eenzaamheid uit te bannen en dat de aanpak langjarig en arbeidsintensief zal zijn. 

 
Eenzaamheid is een probleem dat bij veel ouderen speelt, vooral nadat de partner overlijdt, maar dat ook 
steeds meer speelt bij volwassenen van middelbare leeftijd, studenten en schoolgaande kinderen. De 
maatschappij is volgens SPA doorgeslagen in het solitair en individualistisch denken. Bovendien zorgen 
digitale mogelijkheden (o.a. computerspellen, (a)sociale media) ervoor dat steeds meer mensen veel tijd 
online doorbrengen en veel minder tijd in gezelschap van anderen. Sociale media kunnen een bijdrage 
leveren om eenzaamheid tegen te gaan, bijvoorbeeld doordat ouders elke paar dagen zicht- en spraakcontact 
met hun ver weg wonende kinderen hebben. Sociale media kunnen echter ook vereenzaming veroorzaken 
wanneer dat teveel in de plaats komt via fysieke ontmoetingen. 

 
Dat veel senioren digibeet zijn of slecht met digitale informatie kunnen omgaan wordt nog steeds vaak 
vergeten. Hele generaties zijn niet met digitale mogelijkheden opgegroeid, het gaat gewoon te snel voor velen. 
Hoe ouder men wordt hoe meer men, o.a. vanwege geestelijke achteruitgang of lichamelijke gebreken zoals 
slechtziendheid, is aangewezen op kinderen en andere mantelzorgers om administratieve zaken te regelen. 
Daardoor weten senioren vaak niet wat nodig en/of mogelijk is hetgeen financieel nadeel en/of minder (goede) 
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zorg en levensvreugde tot gevolg kan hebben, vooral voor eenzamen. Steeds vaker worden senioren ook 
slachtoffer van digitale criminaliteit, dat is iets waar mantelzorgers en professionele verzorging ook op bedacht 
moeten zijn. Het uitoefenen van een signaalfunctie kan van enorm grote betekenis voor senioren zijn. 
 
Mede doordat kinderen niet zelden beter met digitale apparatuur kunnen omgaan dan hun ouders hebben veel 
ouders onvoldoende zicht op wat hun kinderen doen op sociale media. Niet alleen schuilen er criminelen op 
internet maar kinderen kunnen ook beïnvloed worden of dingen doen die de ouders echt niet willen en die niet 
goed zijn voor hun ontwikkeling. SPA acht het belangrijk dat de gemeente ook op het gebied van omgang van 
kinderen met sociale media, in samenwerking met scholen en ouders, preventief te werk gaat. Wellicht dat 
daardoor ook de kosten voor het verlenen van intensieve jeugdzorg verlaagd kunnen worden. SPA ziet 
dergelijke acties als investeren in gezondheid vanuit de gemeentelijke zorgplicht. 
 
Vanwege het beleid om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen, domotica en zorg op afstand via internet 
te bevorderen, mantelzorg en zelfredzaamheid steeds belangrijker te laten worden, vergroten van participatie op 
latere leeftijd en het steeds ouder worden zal er waarschijnlijk vaker een beroep op de Wmo worden gedaan en 
zullen thuiszorg en hulp in de huishouding ook toenemen. Nu al zijn er personeelstekorten. SPA wil graag dat 
het verzorgingsniveau minstens gelijk blijft en zal dit ook in de gaten houden. Daarom stelt SPA voor om een 
gemeentelijke indicator van de Wmo te gaan hanteren die berekend wordt met: 
 
WmoBedrag = (geleverde kwaliteit / geleverde kwaliteit nu) * ((uitgaven Wmo) / inflatie) / (uitgaven Wmo nu) * 
((aantal ouderen) / (aantal ouderen nu)) 
 
Wanneer deze indicator 1 is blijven de uitgaven per client gelijk aan de huidige uitgaven. Is de waarde beneden 
1 dan wordt er minder aan Wmo uitgegeven dan nu. 
 
Politiek kan dan beter bekeken worden hoeveel aan Wmo moet besteed moet worden in relatie tot het aantal 
ouderen en de geleverde kwaliteit van de hulp. Tot nu toe is het ‘natte vinger’ werk en gedreven door 
bezuiniging. Met die indicator is een betere planning van de begroting mogelijk waardoor overschrijdingen zullen 
verminderen. 
 
SPA heeft grote moeite met de grote reducering van het aantal zorgaanbieders dat de gemeente vanaf 2022 
doorvoert. Het doel om de kosten flink te reduceren en de ‘zorgcowboys’ (zorgaanbieders die erg grote winsten 
behalen) kwijt te raken onderschrijft SPA maar het middel om van ruim 100 naar nog geen 30 aanbieders te 
gaan en daardoor veel ZZPers en kleine organisaties niet langer te accepteren als zorgaanbieder vindt SPA te 
drastisch. Oorzaak van deze kaalslag is dat de door de gemeente opgelegde administratieve lasten zo groot 
worden dat deze voor de betreffende ZZPers en kleine organisaties niet meer zijn op te brengen. 

 
Deze kleine aanbieders worden zo gedwongen te stoppen of als onderaannemer door te gaan bij grote 
organisaties hetgeen SPA vergelijkt met het door de gemeente opleggen dat een kleine lokale kruidenier maar 
moet opgaan in een landelijke supermarkt. Nog belangrijker vindt SPA echter dat die kleine organisaties vaak 
de moeilijke gevallen behandelen waarbij het enorm belangrijk is dat er een vertrouwensband tussen client en 
hulpverlener is ontstaan. Bij grotere organisaties vindt vaker verandering van behandelaar plaats waardoor die 
band dan verbroken wordt. 

 
Bovendien zal de neiging bij de grotere organisaties er zijn om ‘moeilijke gevallen’ die meer dan gemiddelde 
aandacht vragen door te schuiven naar de kleine organisaties die daardoor sneller in financiële problemen 
kunnen komen omdat zij verhoudingsgewijs meer cliënten krijgen die ‘extra tijd’ vragen. SPA ziet graag dat de 
gemeente meer ruimte biedt aan ZZPers en kleine organisaties door de administratieve lasten terug te dringen 
en door meer kleine aanbieders te accepteren. Daardoor krijgen cliënten de kans om te kiezen voor de 
hupverlener waarin zij vertrouwen hebben in plaats van aangewezen te zijn op een voor hun gemaakte keuze. 
 
Wat SPA belangrijk vindt is dat Moveoo een transformatie ondergaat waarbij de nadruk meer komt te liggen om 
cliënten meer te begeleiden in kleine groepen om te laten uitstromen in plaats van langdurige opvang in een 
grote centrale locatie. De afgelopen jaren is de verblijfsduur verminderd tot ongeveer vier maanden terwijl een 
aantal jaren geleden sommigen jarenlang in een opvang verbleven. SPA ziet overeenkomsten in deze 
transformatie met datgene wat SPA voor ogen staat ten aanzien van het armoedebeleid: meer preventie, snelle 
aanpak wanneer iemand in de benarde situatie terecht komt, richten op uitstroom. Uiteraard behoort uitstroom 
pas plaats te vinden wanneer bepaalde, vooraf bepaalde, doelen gehaald zijn. Dat maakt het niet alleen 
mogelijk om de effectiviteit van de voorziening en methode te bepalen maar ook maakt dit het beter stuurbaar. 
 
Omdat SPA het Coronabeleid als een nationale zaak beschouwt neemt SPA geen standpunt in over inhoud en 
de uitvoering daarvan en respecteert de mening van ieder mens. 
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Bosverbindingen 
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief Natura 2000- 
gebieden, is een belangrijk instrument om het teruglopen van de biodiversiteit in Nederland een halt toe te 
roepen. In 2010 is door het kabinet Rutte I besloten het natuurbeleid verder te decentraliseren en de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te herijken. Wegens besparingsdoeleinden zou het EHS minder groot 
worden dan eerder beoogd. In 2012 is onder Rutte II besloten deze decentralisatie verder door te zetten, maar 
werd wel een deel van de bezuinigingen terug gedraaid. 

 
SPA wil de bosgebieden in Sittard-Geleen met elkaar en met de bossen in aangrenzende gemeenten, ook 
internationaal, verbinden. 

 
In plaats van het telkens maar uitbreiden en aanleggen van bedrijventerrein wil SPA dat de reeds jaren 
bestaande gedachten om de natuur in deze regio te verbeteren worden gerealiseerd. Dat komt erop neer 
de bosgebieden van Echt-Susteren en aangrenzend Duitsland te verbinden met alle bosgebieden van 
Sittard-Geleen tot aan de Maas waardoor dieren en mensen zich door de gehele gemeente door het groen 
kunnen verplaatsen zonder grote stukken bebouwd- of open terrein over te moeten steken. 

 
Dit zal uiteraard niet binnen de komende raadsperiode gerealiseerd kunnen worden maar wanneer we er niet 
echt aan beginnen en het doel goed voor ogen krijgen en ons committeren aan uitvoering wordt het nooit wat. 
SPA is van mening dat het verbinden van bosgebieden een van de belangrijkste langjarige opgaven is 
waarvoor het gemeentebestuur moet staan. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van onze inwoners en om het 
door ongebreidelde economische activiteiten verstoorde milieu te herstellen. Het milieu in de Westelijke 
Mijnstreek en zeker in onze gemeente moet verbeteren. Op dit punt verschilt SPA wezenlijk van de meeste 
andere partijen. 

 
Hoogstwaarschijnlijk zal uitbreiding plaats moeten vinden ten koste van landbouwgronden en mogelijk dat 
bepaalde stukjes woongebied zullen moeten worden omgevormd tot natuurgebied. SPA verwacht dat er veel 
tegenstand zal zijn om bedrijfsterreinen te verkleinen, hooguit zullen enkele corridors beschikbaar worden 
gesteld. Onderstaande satelliet-opname verduidelijkt dat het niet gemakkelijk zal zijn de door SPA gewenste 
verbindingen te realiseren. Zonder passages van belangrijke wegen en zonder her en der enige bebouwing te 
verwijderen lijkt dat onmogelijk. Het is een kwestie van planning en prioriteiten toekennen en dan langjarig 
toewerken naar het doel. 

 
Wat opvalt is de ruimtelijke blunder 
die gemaakt is door VDL op de 
huidige positie te vestigen. De 
verbinding tussen de bossen van 
Susteren en het Limbrichterbos werd 
daardoor verbroken. Vanaf het 
Sterrebos, via Kasteel Wolfrath en het 
huidige parkeerterrein van VDL- 
Nedcar langs de A2 en dan een 
verbinding onder de N297 is nog 
denkbaar. 

 
Ook het verbinden van het 
Limbrichterbos nabij Op de Vos langs 
de N297 tot aan de Vloedgraaf en van 
daaruit zowel Noordelijker (naar 
Susteren) als Zuidelijker naar de 
Schwienswei met uitbouw van de 
verbinding tot de Tüdderner Fenn lijkt 
mogelijk. 

 
Chemelot vult het hele gebied tussen 
Stein en Geleen. Nu wil men in 
Noordelijke richting met een flinke 
hap verder uitbreiden. 
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Het groengebied van de Kollenberg ligt nogal geïsoleerd maar kan wellicht beter verbonden worden met de 
bossen bij Windraak en ook met het gebied langs de Geleenbeek bij Munstergeleen en van daaruit met 
Danikerbos en door naar Sweikhuizen. Het gebied langs de Geleenbeek kan bij Munstergeleen via de 
doorsteek bij het ziekenhuis, langs De Haese, achter de Landgraaf langs via de Hof van Limburg (tussen 
Gardenz en Lindenheuvel) nabij de kruising van de Burgemeester Lemmensstraat met de Urmonderbaan met 
de Lexhy worden verbonden. Langs de A2 kan van daaruit de verbinding met het Limbrichterbos gerealiseerd 
worden. 
 
Daarmee zouden alle bestaande bosgebieden van Sittard-Geleen verbonden worden waardoor migratie van 
dieren veel beter mogelijk wordt en mensen aaneengesloten wandelgebieden krijgen. Fietsroutes langs en 
deels door deze gebieden kunnen bijdragen aan recreatie en toerisme. 
 
Uiteraard zullen deskundigen (o.a. van IVN, natuurmonumenten, de gemeente) bovenstaande gedachten 
moeten toetsen en uitwerken. Daarbij zal ongetwijfeld aan de orde komen hoe breed corridors moeten zijn en 
waaruit deze moeten bestaan, welke gronden en gebouwen moeten worden aangekocht of behouden worden 
etc. 
 
Voor SPA is vooral belangrijk dat onderkend wordt dat er een samenhangende ontwikkeling van bosgebieden 
moet komen en dat de ontbossing en ook het verdwijnen van agrarische gebieden t.b.v. bedrijventerreinen 
moet stoppen. Vergroening en verdere industrialisering van gebieden gaan niet met elkaar samen. 
Economische ontwikkeling moet niet meer prevaleren boven milieu en welzijn van mensen. Meer bos is 
daarvoor nodig. Het roer moet echt om! 
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Het ESCS-terrein nabij de Schwienswei 
 
In 2020 zorgde de aankondiging dat er plannen zijn voor de ontwikkeling van een groot vakantiepark op het 
voormalige ESCS-terrein voor veel onrust onder omwonenden die de natuurwaarde van het gebied primair 
stellen. 

 
Er ontstonden twee actiegroepen, ‘Vrienden van de Schwienswei’ en ‘Actiegroep Omwonenden Schwienswei’ 
die zich verenigden in ‘Wij Schwienswei’ met als doel het behoud van het ESCS-terrein als natuurgebied. 

 
Al vanaf de aankoop van het ESCS-terrein, in 2009 voor 12.85 miljoen, heeft de gemeente in gedachte dit 
gebied economisch te ontwikkelen waarbij steeds de aansluiting met het natuurgebied de Schwienswei voor 
ogen bleef. Ontwikkeling van een vakantiepark werd vanaf het begin als een mogelijkheid gezien, mede omdat 
de exploitatiekosten voor zwembad De Nieuwe Hateboer zodanig hoog zijn dat dit financieel niet verantwoord 
is en het noodzakelijk is om meer financieel draagvlak te vinden voor behoud van het zwembad. 

 
In 2017 besliste de gemeenteraad tot centralisatie van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente en dat 
zwembad De Nieuwe Hateboer zou moeten sluiten. Enkele partijen, waaronder SPA, vonden dat deze 
zwemvoorziening voor doelgroepzwemmen (kinderen en ouderen) behouden moet worden indien enigszins 
mogelijk en drongen aan om mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. 

 
In de loop der jaren ontwikkelde het ESCS-gebied zich tot een natuurgebied waar veel omwonenden en ook 
mensen die op grotere afstand wonen rust vinden tijdens hun wandelingen daarbij genietend van de natuur. 

 
Nadat in 2020 bekend werd dat er concrete plannen voor ontwikkeling van een vakantiepark waren werden 
omwonenden zich bewust wat dat voor hun leefomgeving zou kunnen betekenen. Overleg tussen de 
actiegroepen, die duizenden steunbetuigingen ontvingen, en de gemeente leverde niets op en de gemeente 
slaagde er niet in om tijdens informatiebijeenkomsten enige consensus te bereiken met omwonenden. 
Duidelijk werd wel dat er mensen zijn die geen enkele economische ontwikkeling van het gebied willen en dat 
er ook mensen zijn die in meer of mindere mate economische ontwikkeling gewenst vinden. 

 
Op 5 april 2021 maakte SPA haar standpunt inzake de mogelijke ontwikkeling van het ESCS-terrein bekend: 
‘SPA heeft kennis genomen van de door de projectontwikkelaar aan de raad gepresenteerde plannen inzake 
een eco-vakantiepark nabij zwembad de Hateboer. SPA heeft ook kennis genomen van bezwaren die door 
verscheidene burgerorganisaties tegen dit plan zijn geuit. Voor SPA geldt bij elke ontwikkeling dat draagvlak 
onder de omwonenden een essentiële voorwaarde is indien deze omwonenden overlast van de betreffende 
ontwikkeling kunnen gaan ondervinden. Hier betreft het een natuur- en recreatiegebied waar niet alleen de 
belangen van omwonenden maar ook belangen van gebruikers uit een verdere omtrek mee gemoeid zijn. 
Daarbij komt dat Sittard-Geleen zeer weinig natuur- en recreatiegebied heeft en SPA bevordering van 
dergelijke gebieden belangrijk vindt. Alle reden dus voor SPA om zeer kritisch te zijn t.a.v. de betreffende 
plannen. 

 
Anderzijds vindt SPA het behoud van een zwemfaciliteit, primair voor doelgroepen zoals jeugd (leszwemmen) 
en ouderen), in Sittard van belang. Al eerder, vanaf 2017, heeft SPA daarom aangegeven dat indien het 
financieel enigszins mogelijk is om de Hateboer te behouden dit ondersteund wordt. Toen al werd 
aangegeven dat ontwikkeling van het voormalige sportterrein tot een vakantiepark een mogelijkheid zou 
kunnen zijn en dat zonder herontwikkeling van dat terrein de Hateboer waarschijnlijk zou moeten sluiten. In 
dit verband mag ook genoemd worden dat de aankoop van het ESCS-terrein de gemeente € 12,85 miljoen 
(Raad 8 juli 2009) heeft gekost en dat ontwikkeling van het ESCS-terrein van meet af aan de bedoeling was. 
Het niet ontwikkelen daarvan heeft de gemeente de afgelopen jaren vele miljoenen gekost. Daarbij komt dat 
het steeds duidelijker wordt dat de gemeente vooral niet alleen moet inzetten op industriële bedrijvigheid 
maar zeker ook op toerisme dat dit een duurzame economische pijler kan worden, zeker voor Sittard. 

 
SPA bedenkt ook dat heel veel mensen wanneer zij op vakantie gaan graag naar een huisje gaan dat rustig 
gelegen is in het groen nabij een dorp of stad. Voorbeelden zijn Weerterbergen, Lommerbergen, 
Kempervennen etc. 

 
SPA daarom onder voorwaarden voorstander van een ontwikkeling op het voormalige ESCS-terrein is. 
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Deze voorwaarden zijn: 
 

a) Er moet draagvlak komen onder omwonenden en gebruikers. 
b) De ontwikkeling moet beperkt blijven tot de voormalige ESCS-locatie. 
c) Het natuurgebied de Schwienswei mag geen deel uitmaken van het vakantiepark maar mag wel als 

uitloopgebied voor het recreatiepark benut worden. 
d) Het aantal vakantiewoningen moet beperkt blijven tot het eerder genoemde aantal van 210. 
e) De vakantiewoningen niet gebruikt mogen worden om (al dan niet tijdelijke) arbeidsmigranten of 

asielzoekers te huisvesten noch voor permanente bewoning doch uitsluitend voor het doel waarvoor zij 
gebouwd worden: vakantiegangers. 

f) De vakantiewoningen op een natuurlijke wijze moeten worden ingepast in een groene omgeving 
zonder zichtbaar te zijn vanaf de openbare wegen rondom het vakantiepark. 

g) De toegangsweg(en) tot het vakantiepark niet tot structurele verkeersoverlast in de omgeving mogen 
leiden. 

h) Strikte handhaving moet voorkomen dat er geluid- of andere overlast optreedt voor omwonenden na 22 
u, ook tijdens evenementen. 

i) Niet-bewoners van het vakantiepark zwembad de Hateboer tegen gebruikelijke tarieven kunnen 
benutten. 

 
SPA vindt het belangrijk dat degenen die bezwaren tegen de komst van het vakantiepark en uitbreiding van 
het oorspronkelijke aantal woningen en/of gebied hebben serieus genomen worden door de gemeente. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het heel belangrijk is dat burgers voor hun rechten opkomen aangezien SPA van 
mening is dat het daardoor mogelijk wordt om een gedragen ontwikkeling te krijgen.’ 

 

In de maanden daarna liep het overleg van omwonenden met de gemeente vast en kwam er geen 
duidelijkheid t.a.v. de economische effecten van de bouw van vakantiehuisjes op het ESCS-terrein. 

 
De gemeente neemt in deze kwestie een passief standpunt in namelijk dat men plannen die binnenkomen wil 
beoordelen in plaats van, zoals SPA tijdens de raadsronde van 15 oktober 2020 aangaf, als uitgangspunt te 
nemen dat met het ESCS-terrein moet gebeuren wat de raad wil en dat de raad daarover moet nadenken en 
beslissen. 

 
Aangezien SPA de mening van omwonenden heel belangrijk vindt wanneer er ergens een ontwikkeling 
plaatsvindt heeft SPA daarom in oktober 2021 maar zelf een enquête opgezet en uitgevoerd met vragen rond 
drie punten: 

• Vraag 1) in welke omvang is economische ontwikkeling wenselijk 
• Vraag 2) voor welke doelgroepen moeten de huisjes bestemd zijn indien er economische ontwikkeling 

plaatsvindt 
• Vraag 3) hoe communiceert de gemeente met de omwonenden en wat is daarbij belangrijk. 

 
Er werden 238 enquêteformulieren meegenomen in de analyse van de resultaten van deze enquête. 

 

 
Er blijkt een substantiële groep respondenten te zijn (circa 40%) die een economische ontwikkeling van het 
ESCS-terrein wenselijk acht. De meerderheid (circa 60%, anderhalf keer zoveel) van de mensen geeft echter 
aan dat er geen huisjes mogen komen op het ESCS-terrein. 
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Dat slechts heel weinig personen deze huisjes willen bestemmen voor tijdelijke arbeidskrachten (7 personen) 
en asielzoekers (8 personen) kan als een duidelijk signaal worden opgevat. Van de 109 personen (46%) die 
niet ‘Nee, nee, nee, nee’ invulden vinden 88 personen (81%) dat de huisjes voor vakantiegangers bestemd 
moeten zijn en 48 personen (44%) dat langdurige bewoning (door senioren of anderen bijvoorbeeld studenten) 
een doelstelling moet zijn. De geplande invulling als ‘vakantiepark’ is daarmee in lijn. 
 
Dat 168 personen (71%) het erg vinden indien het zwembad gesloten wordt vanwege te hoge kosten geeft aan 
dat dit een voorziening is die gewaardeerd wordt en die men graag wil behouden. Het college gaf aan dat het 
open houden van de Nieuwe Hateboer nu al € 1,2 miljoen per jaar kost en dat dit de reden voor sluiting is. SPA 
is het hier mee eens. 
 
Degenen die geen huisjes op het ESCS-terrein willen (‘Ja’ op vraag 1a) vinden in grote meerderheid dat het 
belang van omwonenden doorslaggevend behoort te zijn. Maar ook van degenen die wel huisjes op het 
ESCS-terrein willen accepteren vindt een derde dat het belang van omwonenden prevaleert. In totaal vindt 
60% van de respondenten dat het belang van omwonenden het zwaarst moet wegen in deze kwestie. De 
vraag die daarbij gesteld moet worden is natuurlijk ‘Wat is algemeen belang in deze kwestie?’ Voor SPA 
geldt in ieder geval dat het belang van de projectontwikkelaar of van de exploitant van een vakantiepark 
geen algemeen belang is, net zo min als de daarmee samenhangende werkgelegenheid. 
 

De gemeenteraad besliste in 2017 dat het open houden van zwembad De Nieuwe Hateboer geen algemeen 
belang is aangezien men besloot dit zwembad te sluiten. Naast het belang van omwonenden bij het 
openhouden van het zwembad ziet SPA ook dat er een belang is voor de inwoners van grote delen van Sittard 
en omgeving. Het gaat SPA echter te ver dit ‘algemeen belang’ te noemen ondanks dat SPA het zeer 
wenselijk vindt dat doelgroepzwemmen daar behouden blijft. 
 
SPA ziet graag dat toerisme beter tot ontwikkeling komt binnen onze gemeente en het bouwen van een 
vakantiepark kan daaraan bijdragen en ook voor extra inkomsten voor een aantal ondernemers zorgen. 
Maar hoe groot die economische effecten zijn en of dat daadwerkelijk van groot belang is voor het 
functioneren van onze gemeente als geheel en de centra in het bijzonder blijkt uit geen enkel document. 
Zonder goede onderbouwing van de economische effecten van de komst van een vakantiepark op de ESCS- 
locatie, op basis van feiten afkomstig van vergelijkbare vakantieparken elders, is er echter geen basis om de 
bouw daarvan ‘algemeen belang’ te kunnen noemen. Daarbij behoort ook te worden aangegeven wat de 
nadelen van zo’n economische activiteit op het ESCS-terrein zijn. Bovendien heeft de gemeente al heel weinig 
natuur- en bosgebieden en zullen ook de nadelen voor de leefomgeving als geheel in kaart moeten worden 
gebracht en worden meegenomen in de besluitvorming. 
 
Tot nu toe ontbreekt iedere gefundeerde onderbouwing van economische effecten waardoor SPA concludeert 
dat ‘algemeen belang’ op dit moment niet aanwezig is en daarom ook niet kan prevaleren. Bovendien is SPA 
van mening dat het belang van omwonenden zeer zwaar hoort te tellen in zulke kwesties omdat de nadelen 
meestal bij de omwonenden terecht komen en de voordelen van een ontwikkeling elders. 
 
Maar liefst 178 van de 238 respondenten (75%) geeft de gemeente een cijfer van 5 of lager in deze kwestie. 
De gemiddelde score bij degenen die ‘Ja’ hebben ingevuld bij vraag 1a was 2,7 terwijl degenen die ‘Nee’ 
daarop invulden gemiddeld 5,3 gaven. Met een gemiddelde score van 3,8 is dit nog een stuk lager dan het 
cijfer 5,2 dat de burgers gemeentebreed gaven voor hun betrokkenheid bij het beleid in de Burgerpeiling 2020. 
Ondanks dat mensen lijnrecht tegenover elkaar staan over al dan niet economische invulling van het ESCS- 
terrein vindt men dat de gemeente de omwonenden onvoldoende meeneemt in deze kwestie. 
 
Conclusies: 

1) SPA acht het aantal respondenten (238) voldoende groot en ook voldoende verdeeld over voor- en 
tegenstanders van economische ontwikkeling van het ESCS-terrein om aan de resultaten van deze 
enquête waarde toe te kennen. 

2) Ongeveer 40% van de respondenten wenst een economische ontwikkeling van het ESCS-terrein maar 
de meerderheid, 60% wenst dat niet. 

3) Aangezien tot nu toe ‘algemeen belang’ niet is aangetoond behoort het belang van omwonenden op dit 
moment te prevaleren boven het belang van andere betrokken (zakelijke) partijen. 

4) Een grote meerderheid betreurt het wanneer zwembad De Nieuwe Hateboer wordt gesloten. 
5) Een beperkt aantal huisjes (maximaal 100) vormt wellicht een bespreekbare optie, temeer omdat De 

Vrienden van de Schwienswei in haar brief van 18 december 2018 als standpunt aangeeft 
‘De Vrienden van de Schwienswei zijn niet tegen kleinschalige ontwikkelingen, – op met name het 
gedeelte van de voormalige ESCS locatie – zolang deze het natuurgebied niet schaden.’ 

SPA Programma achtergronden 2022 
 

43



6) Helder is dat indien er een economische ontwikkeling op de ESCS-locatie gaat plaatsvinden dit onder 
strikte voorwaarden dient te gebeuren en dat de huisjes, langjarig, bestemd zullen moeten worden voor 
vakantiegangers en wellicht ook voor permanente bewoning maar niet voor asielzoekers of voor 
tijdelijke arbeidskrachten. 

7) De informatieverstrekking en de omgang van de gemeente met omwonenden wordt zeer verschillend 
ervaren door voor- en tegenstanders van economische ontwikkeling van het ESCS-terrein maar zij zijn 
eensgezind van mening dat de gemeente tekortschiet in de omgang met deze kwestie. 

8) Het ontbreken van natuurwaarde als maatschappelijke waarde op de gemeentelijke balans veroorzaakt 
dat de gemeenteraad geen kaders heeft om in een kwestie als deze een afweging te maken tussen 
verkoop van de grond t.b.v. economische ontwikkeling en het behouden van de natuurwaarde en de 
leefomgeving. 

 
Standpunt SPA per 25 oktober 2021 
 
Zolang ‘algemeen belang’ niet is aangetoond blijft SPA van mening dat de natuurwaarde van het gebied en 
het belang van omwonenden prevaleert boven een economische ontwikkeling die geen positieve gevolgen 
voor de omwonenden heeft. Economische ontwikkeling van dit gebied is voor SPA slechts dan bespreekbaar 
indien dit beperkt van omvang is, garanties voor de leefomgeving en de natuurwaarde voor de toekomst biedt, 
tot gevolg heeft dat zwembad De Nieuwe Hateboer open kan blijven en onze inwoners tegen acceptabele 
tarieven daar kunnen zwemmen. In de huidige situatie ziet SPA geen aanleiding om het ESCS-terrein 
economisch te ontwikkelen. 

 
Daarna kwam ‘Wij Schwienswei’ met het voorstel om te bekijken of een openlucht zwembad mogelijk is 
waarbij beheer en exploitatie door vrijwilligers gebeurt. SPA ziet geen reden om haar ingenomen standpunt te 
wijzigen alvorens de resultaten van het door de gemeente uit te voeren onderzoek bekend zijn. 
 
SPA ziet het liefst dat het ESCS-terrein natuur wordt maar indien het draagvlak onder de omwonenden voor 
bebouwing groter is dan voor natuur dan respecteert SPA dit meerderheidsstandpunt conform haar 
uitgangspunt dat draagvlak onder omwonenden erg zwaar weegt wanneer er geen ‘algemeen belang’ is. 
 
Gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de grote consequenties voor de leefomgeving van de 
omliggende wijken wil SPA dat alvorens een besluit wordt genomen de mening van de omwonenden wordt 
gepeild middels een statistisch verantwoorde enquête of middels een referendum. 
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European Circular Hub (ECH) 
 

Chemelot wil plastics, autobanden en andere recyclebare materialen uit bovenstaand gebied naar Geleen 
halen om hier als grondstof te dienen voor hun fabrieken. Dit gebied omvat heel België en Luxemburg, 
Nederland ten zuiden van de lijn Amsterdam-Arnhem, Duitsland vanaf Arnhem tot Dortmund, vandaar tot ten 
zuid-oosten van Stuttgart, vandaar tot Straatsburg en Nancy in Frankrijk. Willen we echt als bewoners van 
deze regio dat alle plastics en andere afval hierheen komt? Welk belang hebben onze inwoners daarbij? Wat 
doet dat met onze leefomgeving, met de verkeersintensiteit, met de aantrekkelijkheid van onze regio om er te 
wonen of voor toerisme? Helder is dat dit enorm veel ruimte in onze dichtbevolkte regio kost en dat er enorm 
veel transport zal zijn. SPA wil dit in ieder geval niet want dit is gaat ten koste van de leefomgeving en is 
absoluut niet in het belang van onze inwoners. 

 

SPA wil niet dat de Westelijke Mijnstreek, en Geleen in het bijzonder, de afvaldump van een grote deel van 
noordwest Europa wordt. SPA ziet de European Circular Hub als een uitbreiding van Chemelot en niet als een 
transitie. Een transitie betekent dat een bedrijf andere processen en andere produkten gaat maken en 
gebruiken. Chemelot wil echter met dezelfde installaties dezelfde (bulk)produkten blijven maken en gas als 
grondstof vervangen door plastics. 

 
Op zichzelf is recyclen van produkten natuurlijk een goede zaak maar SPA beschouwt het transporteren van 
enorme hoeveelheden plastics (ook al zijn die gezuiverd en qua volume geminimaliseerd) als niet-duurzaam. 
Er wordt schande gesproken van transport van afval naar Ghana en Nigeria ook al wordt dat afval daar deels 
hergebruikt. In feite wil men nu iets vergelijkbaars doen met de Westelijke Mijnstreek. 

 
Op 30 december 2021 bericht de krant dat men de plastics van heinde en verre naar het industrieterrein 
Zevenellen (Haelen) wil transporteren, daar overdekt verzamelen en dan tot korrels verwerken welke naar 
Chemelot worden getransporteerd. Dat zal veel vrachtverkeer over de A2 tot gevolg hebben. Hoever de stank 
vanaf Haelen zal reiken moeten we nog afwachten. 

 
Daar komt bij dat Sittard-Geleen nu al jaren na Amsterdam en Rotterdam de meeste hectaren bedrijventerrein 
heeft in Nederland en daarbij weinig bos- en natuurgebied heeft. Daar is echt geen ruimte meer voor 
uitbreiding en zeker niet voor nieuwe activiteiten. Chemelot moet maar elders naar een nieuwe locatie zoeken 
voor haar nieuwe activiteit. 

 
Per 1 januari 2021 werkten op Chemelot Industrial Park 3935 en op Chemelot Campus 2362 mensen, samen 
6297. SPA ziet dat weer de worst van enorme werkgelegenheid van 9000 EXTRA directe banen in 2040 
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voorgehouden. Dat is bijna anderhalf keer het huidige aantal werkzame personen zoals dat door Chemelot 
zelf officieel geregistreerd is in de provinciale database REBIS. 

 
Meermaals werd afgelopen decennia zo’n worst voorgehouden en telkens bleken dat Luchtkasten En 
Dergelijke. SPA wijst hierbij op de ruim 24000 banen van Brainport en de 18000 van LED waarvan niks van 
terecht gekomen is. Chemische industrie en logistiek zijn arbeidsextensieve activiteiten die veel ruimte vreten. 
Men heeft echter geleerd en men hanteert nu een termijn (tot 2040) die niemand kan overzien en waarop ook 
niet tussentijds behoeft te worden afgerekend. 

 
Voor die tussentijd claimt men echter wel heel veel ruimte, niet alleen op Chemelot en op de Lexhy maar ook 
op de overige bedrijventerreinen want men geeft aan dat zich daar aan Chemelot gelieerde bedrijven zullen 
vestigen. Dat komt dus bovenop de ruimtevraag die het lokale- en regionale MKB hebben conform het Ecorys- 
onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek tot 2030. 

 
De regio en zelfs Nederland kunnen onvoldoende arbeidskrachten leveren. Wat hebben wij aan nog meer 
arbeidsplaatsen? De echte stakeholders van deze dichtbevolkte regio, zijnde de inwoners, hebben veel meer 
behoefte aan vergroening en verbetering van hun leefomgeving. Dat staat haaks op de belangen van 
Chemelot. SPA staat voor de belangen van de inwoners van Sittard-Geleen en die zijn ‘geen uitbreiding 
bedrijventerreinen.’ 

 
De ‘Gebiedsvisie Chemelot’ vindt SPA een farce. Dit document is in feite een ontwikkelplan van Chemelot 
geënt op de European Circular Hub. Dat is niet vreemd wanneer bedacht wordt dat drie directeuren van 
Chemelot en de provincie in de stuurgroep zaten. Bovendien schrijft de Provincie al in 2019 ‘We zetten in op 
het verder versterken van de vier Brightlands campuslocaties … Zo staat de Brightlands Chemelot Campus 
voor een uitbreiding (‘Grex Noord’).’ Waardoor hun positie op voorhand helder is. Meerdere wijkplatforms 
geven aan dat de belangen van de bevolking zwaar onvoldoende zijn meegenomen in het document en dat er 
weliswaar in staat dat zij aangeven ‘vol is vol’ maar dat daar niks mee gedaan is. SPA heeft aangegeven dat 
dit document in de prullenbak thuishoort en dat de gemeenteraden en de bevolking van Beek, Stein en 
Sittard-Geleen er veel meer bij betrokken moeten worden. Zij zijn immers degenen die over gebiedsvisies en 
hun leefomgeving gaan en niet een commercieel bedrijf of de provincie die in dit dossier meerdere petten 
heeft en daarbij duidelijk de kant van Chemelot kiest. 
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Het Groene Net (HGN) 
 
Sinds 2009 is de gemeente bezig met het aanleggen van een warmtenet genaamd Het Groene Net. Als 
warmtebron gebruikt men de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en men wil restwarmte van Chemelot 
benutten. De BES moet aan Sittard (HGN-Noord) leveren terwijl Chemelot aan Geleen, Stein, Beek en later 
Maastricht en (ook) Sittard moet gaan leveren (HGN-Zuid). De BES verbrandt gemeentelijk snoeihout maar uit 
de antwoorden die SPA desgevraagd kreeg blijkt dat dit onvoldoende is. Waar de rest van de grondstoffen 
vandaan komt is SPA, ondanks herhaald vragen, niet bekend. 

 

Warmtenet Hoogveld, nu eigendom van Ennatuurlijk, werd in 1998 aangelegd en gebruikt sinds 2005 warmte 
van de BES met als backup een gascentrale in deze wijk. De BES moest enkele keren herbouwd worden 
vanwege branden. HGN is in feite niet meer dan een T-stuk in de pijp die van de BES naar het bestaande 
warmtenet Hoogveld loopt. Het gebruik van restwarmte van Chemelot kwam niet van de grond al kan dit 
wellicht de komende jaren gebeuren. Koppeling met het bestaande net is niet voorzien voor 2030. 
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De SER (Sociaal Economische Raad) adviseerde de regering in juli 2020 en schreef ‘Hoogwaardige 
toepassingen, zoals in de chemische industrie en in materialen, zijn van groot belang en moeten daarom beter 
worden benut en gestimuleerd … Laagwaardige toepassingen, daarentegen, zoals verbranden voor 
elektriciteitsopwekking, warmte (lage-temperatuur) en bijmenging in brandstof voor lichte wegvoertuigen, 
moeten worden afgebouwd.’ Dit betekent dat de levering van snoeihout aan de BES op termijn stopt omdat er 
hoogwaardigere toepassingen zijn, bijvoorbeeld BrigH2 dat op Chemelot Campus nu al waterstof produceert 
uit snoeihout. 

 
Berenschot toonde in 2021 aan dat de gemeente 
(netto) € 8,7 miljoen geïnvesteerd heeft in HGN- 
Noord en dat de economische waarde van het bedrijf 
slechts € 78000 is. De gemeente heeft 35% 
aandelen, Ennatuurlijk de rest. De gemeentelijke 
investeringen zijn dus slechts circa € 27300 waard. 
Bestuurlijk was het een puinhoop en Berenschot 
concludeerde dat de raad niet, onvolledig, te laat en 
onjuist werd ingelicht. De coalitiepartijen GOB, CDA, 
GroenLinks en Stadspartij weigerden in juli 2021 
desondanks om de verantwoordelijke wethouders 
Meekels en Schmitz de laan uit te sturen. SPA vindt 
dit wanbestuur zowel van de wethouders als van de 
coalitiepartijen, wat moeten wethouders nog meer 
doen om ter verantwoording te worden geroepen? 

 
 
De gemeente haalde subsidies binnen om de buurt 
Limbrichterveld-Noord met door de BES geleverde 
warmte via HGN gasvrij te maken. SPA toonde aan 
dat HGN helemaal niet zo duurzaam is als 
verondersteld en dat de woningen van 
Limbrichterveld-Noord helemaal niet van het gas 
afgaan! Omdat de BES in de koude periode (tussen 
oktober en april) gewoon te weinig warmte kan 
leveren worden deze woningen na aansluiting op 
HGN grotendeels met gas verwarmd omdat HGN 
centraal moet ‘bij’stoken. HGN noemt dit 
‘piekperiode’ maar dat betreft de gehele koude 
periode, de helft van het jaar. 

 
Samen met het bewonerscollectief CLVN ging SPA het gesprek aan met Ennatuurlijk. Ennatuurlijk berekende 
dat de woningen van Limbrichterveld-Noord inderdaad slechts 24% NIET met gas verwarmd zullen worden 
(oplopend tot 32% nadat optimalisaties en uitbreiding zijn doorgevoerd). Daarmee kan HGN niet aan de 
doelstelling voldoen dat in de periode tot 2030 minimaal 49% gas bespaard wordt met de aansluiting van die 
woningen op HGN. Tevens is daarmee duidelijk dat de beperkte capaciteit van de BES uitbreiding van HGN in 
Sittard verhindert. Desondanks blijft het college inzetten op HGN, ook in Sittard. SPA vindt dit onverantwoord 
omdat hiermee veel tijd en geld verloren gaat. SPA wil dat de nog resterende gelden van de proeftuin 
Limbrichterveld-Noord worden gebruikt voor: 

a) isolatie van woningen (uit onderzoek blijkt dat twee energielabels verbetering, tot maximaal B, 
kosteneffectief is) 

b) vervanging van enkel glas door triple glas (de winst van dubbel naar triple glas is kosteneffectief). 
c) op natuurlijke momenten vervangen van CV-ketels door hybride-ketels of warmtepompen 
d) warm tapwater bereiden via doorstroomverwarmers en/of warmteopslagsystemen (PCM of TCM). 

 
SPA geeft liever geld uit aan alle woningen en MKB-bedrijven om het energieverbruik te verminderen 
dan een klein deel van de woningen van het gas af te helpen. 
 
Volgens de ACM (Autoriteit Consument en Markt) wordt 21% van het gasverbruik voor warm tapwater 
besteed. Momenteel kan warm tapwater met elektrische doorstroomverwarmers worden gemaakt terwijl er 
bovendien al warmte-opslagsystemen op de markt zijn en komen die dag/nacht en seizoensopslag mogelijk 
maken. 

 
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) schreef onlangs ‘Het beeld dat warmtenetten per definitie 
goedkoper zijn dan andere alternatieven voor aardgas verdient herziening.’ en ‘Voor huishoudens levert een 
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aansluiting op een warmtenet geen financiële baten op. Er is voor huishoudens dan ook geen mogelijkheid om 
de BAK terug te verdienen, waarmee woonlastenneutraliteit bij warmtenetten moeilijk haalbaar lijkt.’ Hybride- 
systemen zijn op de markt en nu al een factor 4 tot 6 goedkoper dan warmtenetten en all electric oplossingen. 
SPA wil dat de nog resterende gelden van de proeftuin Limbrichterveld-Noord worden gebruikt voor: 

a. isolatie van woningen (uit onderzoek blijkt dat twee energielabels verbetering, tot maximaal B, 
kosteneffectief is)  

b. vervanging van enkel glas door triple glas (de winst van dubbel naar triple glas is kosteneffectief) 
c. op natuurlijke momenten vervangen van CV-ketels door hybride-ketels of warmtepompend) 
d. warm tapwater bereiden via doorstroomverwarmers en/of warmteopslagsystemen (PCM of TCM).  

 
Met een warmtenet zit men voor decennia vast aan een systeem en worden innovatieve oplossingen vrijwel 
uitgesloten. Daarbij komt dat gebleken is dat warmtenetten uiterst risicovol zijn qua investering, continuïteit van 
levering en businesscase. Voor onze inwoners staan hun kosten centraal. De warmtevisie negeert die en kijkt 
naar overheidskosten.  
 
Belangrijk is dat gasleidingen nationaal en in Sittard-Geleen nog steeds conform de reguliere planning worden 
vervangen. Vanwege de enorme kosten zouden Enexis en andere netbeheerders dat nooit doen indien men 
twijfelde aan de toekomst van gaslevering aan woningen. Ook het kabinet twijfelt er niet aan dat op den duur, 
vanaf 2035, waterstof als vervanger van aardgas geleverd zal worden aan woningen. In Hoogeveen (Drenthe) 
wordt in 2022 Nijstad-Oost gebouwd, een nieuwbouwwijk waar circa honderd woningen met waterstof 
verwarmd zullen worden. De Europese Unie overweegt om vanaf 2022 verplicht te stellen dat nieuw HR-ketels 
op tenminste een bijmenging van 20 procent waterstof kunnen branden. Dit geeft aan hoezeer waterstof door 
grote partijen als kansrijke opvolger wordt beschouwd voor aardgas en dat de bestaande infrastructuur van het 
aardgasnet gebruikt gaat worden. Dat wil niet zeggen dat er nergens plaats is voor een warmtenet maar wel 
dat er grote kans is dat het gasnet de basis zal blijven vormen voor woningverwarming wanneer het echt koud 
is. Hybride warmtepompen zijn daarvoor ideaal. 

 
Nu al is het mogelijk om tegelijkertijd aardgas en waterstof door één leiding te transporteren en dan bij de 
afnemer aardgas, waterstof of een mengsel daarvan af te nemen. Zelfs de huidige CV-ketels kunnen vrij 
eenvoudig worden omgebouwd om waterstof te verbranden in plaats van aardgas. Daardoor kan de 
eindgebruiker van aardgas overschakelen op waterstof wanneer deze de CV-ketel vervangt. 

 
In feite voeren Ennatuurlijk en andere leveranciers van warmtenetten een keiharde strijd met Enexis en 
andere gasleveranciers. Dat Berenschot aangeeft dat de businesscase van HGN rond 2040 geen ruimte biedt 
voor reguliere vervangingsinvesteringen van het bestaande netwerk is tekenend: dan is helder of Ennatuurlijk 
de strijd gewonnen heeft of dat zij stoppen met HGN. Dat de gemeente in haar warmtevisie zo inzet op 
warmtenetten is niet alleen financieel risicovol maar betekent een keuze voor Ennatuurlijk boven Enexis. 

 
Isolatie en andere maatregelen verlagen het energiegebruik en daarmee de kosten voor onze inwoners. 
Aansluiting op HGN vervangt een CV-ketel maar verlaagt het energiegebruik van een woning niet. Bewoners 
houden daarmee nooit meer in de beurs over. 

 
Al jaren geeft SPA aan dat isolatie de eerste stap behoort te zijn om te verduurzamen. De tweede stap is om 
het energieverbruik te verminderen door bewuster en efficiënter met energie om te gaan en energiezuinigere 
apparatuur te gebruiken, o.a. hybride warmtepompen. De derde stap vormt het benutten van mogelijkheden tot 
het opwekken en opslaan van warmte met de woning. 
 
Dan is bekend of en hoeveel energie er extra nodig is om volledig aardgasloos te worden. Aan die laatste stap 
zijn we als samenleving nog niet toe vanwege de razendsnelle ontwikkelingen van energiebesparing, -opslag 
en -opwekking. Daarom moeten we nu investeren in maatregelen die direct resultaat opleveren en die het 
mogelijk maken om binnen korte tijd de gemaakte kosten terug te verdienen. Daarom dat SPA vooral wil 
investeren in isolatie van woningen. Daarvoor wil SPA een revolverend fonds instellen waaruit inwoners 
renteloos kunnen lenen en die lening binnen enkele jaren uit de besparingen kunnen terugbetalen. Daarnaast 
wil SPA inwoners die verder willen verduurzamen stimuleren door een vergelijkbare lening tot 50% van de 
kosten voor langere termijn aan te bieden wanneer nationale en provinciale subsidies minder dan 50% 
bijdragen. 

 
SPA was blij verrast dat in december 2021 bekend werd dat de drie belangrijkste maatregelen waarmee het 
nieuwe kabinet de gebouwde omgeving tot 2030 wil verduurzamen een nationaal Isolatieprogramma, het 
stimuleren van hybride warmtepompen en een verschuiving in de energiebelasting zijn.  
Op de energiebelasting heeft SPA geen invloed maar beide andere maatregelen zijn precies wat SPA wil. 
Het centraal stellen van een warmtenet in de warmtevisie van Sittard-Geleen is daarmee in strijd. 
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Door het verstrekken van deze leningen hoopt SPA dat onze inwoners bijdragen in het verduurzamen van 
onze woningen en het door en bij hun huis opwekken van de benodigde energie. Daardoor zal de grote 
achterstand die onze gemeente heeft opgelopen op het gebied van duurzaamheid kleiner worden.  
De huidige warmtevisie gaat veel te zeer uit van een hoge temperatuur warmtenet en is reeds achterhaald 
toen het in december 2021 door de raad werd goedgekeurd. Uiteraard stemde SPA tegen. 
 
SPA wil zo snel mogelijk af van de financiële betrokkenheid van de gemeente bij HGN en afname van warmte 
door haar inwoners puur afwegen op basis van economische en duurzaamheidscriteria. Voor SPA prevaleert 
daarbij het belang van onze inwoners boven de belangen van de provincie, Chemelot, HGN of Ennatuurlijk. 

 
Uitbreiding van HGN (Het Groene Net) aangesloten op de BES past niet in dit plaatje omdat de BES houtige 
biomassa verbrandt en reeds nu al onvoldoende capaciteit heeft om juist wanneer er veel vraag naar warmte 
is (van oktober t/m maart) deze te leveren anders dan door verbranding van aardgas. Voor de bestaande 
aansluitingen op HGN zal Ennatuurlijk op termijn een op duurzame energie gebaseerde oplossing moeten 
implementeren, het verbranden van houtige biomassa is dat in ieder geval niet. 
 
Klanten van de warmtenetten in Hoogveld en HGN dienen zich te realiseren dat zij een door Ennatuurlijk 
vastgestelde landelijke prijs betalen. Dat zij in meer en mindere mate warmte van de BES betrekken is 
daarbij niet van belang: Ennatuurlijk houdt daar bij de prijs die zij de inwoners van Sitard rekent geen 
rekening mee! Financieel zijn de bewoners dus absoluut niet van het gas af want Ennatuurlijk gebruikt op 
landelijk niveau heel veel gas. 

 
Uiteraard is SPA voorstander van gebruik van de restwarmte van Chemelot maar wel op een wijze dat dit niet 
tot hoge kosten voor particulieren leidt. SPA ziet mogelijkheden om die restwarmte te gebruiken voor 
omliggende bedrijven en voor andere grootverbruikers van warmte zoals flats maar niet voor grondgebonden 
woningen. Slechts indien onderzoeken overtuigend aantonen dat onze inwoners minimaal dertig jaar financieel 
en qua duurzaamheid beter af zijn met aansluiting op HGN wil SPA deze mogelijkheid politiek aan de orde 
stellen. Dat HGN in november 2021 is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat (MIEK) maakt dat er nationale gelden vrijkomen om die warmte te benutten maar zegt niets over wie 
die gaat benutten. 

 
SPA is wel voorstander om serieus te onderzoeken of kleine lokale warmtenetten rond een warmtebron 
kunnen worden aangelegd. Een voorbeeld daarvan zou het gebruik van de restwarmte van Glanerbrook 
kunnen zijn. Leveringszekerheid en betaalbaarheid zijn daarbij uiterst belangrijk. Realisatie van dergelijke 
warmtenetten op buurt- of wijkniveau zal door bedrijven of VVE’s moeten gebeuren. 
 
Een onderzoek toonde aan dat een hybride warmtepomp 
ongeveer 2,1 kWh per bespaarde m3 gas elektriciteit verbruikt. Dat 
kostte € 0,42 per bespaarde m3 gas. Dat is heel wat minder dan 
de € 2,16 die op 23 december 2021 voor een kubieke meter gas 
betaald werd. Een terugverdientijd van 8 jaar is goed haalbaar. 

 
De piekvraag van woningen met een all-electric warmtepomp ligt zo’n 1,5 keer hoger dan woningen met een 
hybride warmtepomp. Daarentegen ligt voor beide groepen woningen de piekvraag in de orde van de piek die 
zonnepanelen op het net veroorzaken. Alleen voor echt grote woningen is de piekvraag groter dan de piek die 
de zonnepanelen op het net veroorzaken. 
 
Woningen met een LT-afgiftesysteem verbruikten circa 20% minder elektriciteit dan woningen met een MT-
afgiftesysteem. Geconcludeerd werd: des te lager de afgiftetemperatuur, des te lager het elektriciteitsverbruik. 
Voor de hand liggend, maar niet onderzocht, is dat een HT-afgiftesysteem een nog hoger elektriciteitsverbruik 
zal hebben. Dit is vooral van belang voor oudere woningen. 
 
De dekkingsgraad van hybride warmtepompen is gemiddeld over een jaar over de verschillende woningtypen 
68%. De CV-ketel zal dus 32% van het jaar moeten bijverwarmen. 
 
De SCOP van hybride warmtepompen is gemiddeld over een jaar over de verschillende woningtypen 4.3 
De SCOP is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte in de woning tegenover het 
elektriciteitsverbruik, gemiddeld over een jaar. Gezien de huidige energietarieven is een hybride warmtepomp 
een economisch gunstige oplossing. Bovendien is de technologie goed toepasbaar in een breed scala aan 
woningen; van oud tot nieuw en groot tot klein. Een beter geïsoleerde woning leidt wel tot betere prestaties. Dat 
maakt dat een hybride warmtepomp een stimulans is om meer energiebesparende maatregelen door te voeren 
en zo meer te besparen. Met mogelijk als doel een aardgasvrije woning. 
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Kernenergie 
 
Op nationaal niveau laait de discussie over kernenergie weer op en daarbij wordt ook een Thorium- 
kernreactor op Chemelot genoemd. Zo’n reactor is veel minder gevaarlijk dan de huidige op uranium 
gebaseerde reactoren, levert nog meer energie en veel minder radioactief afval waarvan bovendien slechts 
zo’n 17% circa 300 jaar gevaarlijk blijft en 83% reeds na zo’n 10 jaar voor medische doeleinden gebruikt kan 
worden. Zo’n Thorium-reactor kan een grote bijdrage aan de oplossing van de energietransitie leveren maar 
de kennis ontbreekt op dit moment om de voor- en de nadelen goed te kunnen beoordelen. 

 
SPA is van mening dat de discussie over het gebruik van Thorium-reactoren landelijk op basis van feiten 
gevoerd moet worden en dat het op dit moment niet ter zake doende is dat een lokale partij als SPA een 
standpunt inneemt of dergelijke reactoren gebouwd moeten worden of niet. 

 
Waar SPA wel heel duidelijk over wil zijn is dat SPA staat voor het verbeteren van de leefomgeving van onze 
inwoners en niet om hun aan grote gevaren bloot te stellen. Niet de risico’s van de aanwezigheid van 
dergelijke reactoren op Chemelot zijn voor SPA doorslaggevend maar de effecten die bij een calamiteit 
kunnen optreden. 
 
SPA wil de landelijke discussie over kernenergie afwachten en pas een standpunt innemen op het moment 
dat dit relevant wordt voor de lokale politiek in Sittard-Geleen. 
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Leefomgeving 
 
Een groene omgeving heeft op verschillende manieren een positief effect op de gezondheid. Uit diverse 
onderzoeken komen de volgende effecten naar voren bij mensen die in een groene omgeving wonen: 
- Men voelt zich gezonder 
- Men gaat minder vaak naar de huisarts met angst- of depressieve klachten 
- Er komen minder hart- en vaatziekten voor 
- Er is minder gebruik van slaapmedicatie, antidepressiva, kalmeringsmiddelen 
- Het geboortegewicht is minder laag 
- Heeft een gunstig effect op de bloeddruk bij zwangere vrouwen 
- Het leervermogen gaat vooruit op scholen in de nabijheid van groen 
- Kinderen vertonen minder gedragsproblemen 
- Het herstelvermogen na ziektes neemt toe 
- Kinderen bewegen meer en brengen minder tijd door met tv kijken, computerspelletjes, e.d. 

 
De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, 
ammoniak, fijn stof PM10 / PM2,5 en NMVOS zijn 
sinds 1990 sterk afgenomen maar deze zijn nog 
steeds te hoog in relatie tot gezond. De emissies van 
NMVOS liggen in 2019 boven het Europese 
emissieplafond (NEC) van 2010. De emissies van de 
overige stoffen liggen allen onder het Europese 
emissieplafond van 2010. De NEC-richtlijn geeft met 
ingang van 2020 nieuwe regels voor het bepalen van 
de emissieplafonds en de toetsing van de emissies 
aan deze plafonds. Voor 2020 en 2030 zijn 
reductiepercentages opgenomen ten opzichte van 
de gerapporteerde emissies voor 2005.  
De emissieplafonds worden daarom met ingang van 
2020 jaarlijks opnieuw berekend. 

 
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft CE Delft in 2017 voor Nederland het Handboek 
Milieuprijzen ontwikkeld. Het handboek wordt gebruikt door bedrijven en overheden bij het bepalen van de 
impact van milieuvervuiling op de welvaart in Nederland. Met het softwareprogramma i-Tree Eco is het 
mogelijk ecosysteemdiensten te kwantificeren. CE Delft samen met Pius Floris Boomverzorging gekeken 
welke milieuprijzen voor Nederland gebruikt moeten worden voor 2019. Met de milieuprijzen die CE Delft voor 
Nederland heeft berekend, kunnen gemeenten en terreinbeheerders berekenen wat de waarde van hun 
bomenbezit is. De basis vormen de milieuschadekosten, dat zijn de maatschappelijke kosten van een kilogram 
vervuilende stof, uitgedrukt in euro’s. Een voorbeeld zijn de ziektekosten die in Nederland ontstaan door 
problemen aan de luchtwegen door fijnstof.
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Het Milieujaarverslag van Chemelot 2020 vermeldt o.a. de emissies over de jaren 2017 t/m 2020. 
 

De uitstoot van CO2 
steeg in 2020 ten 
opzichte van 2019.  
In 2020 werd 29107 
kg fijnstof PM10 via 
emissies (in 
hoofdzaak via 
fakkels) geëmitteerd. 

 
De warmteafvoer via 
de afvoerpijp ‘zijtak 
Ur’ naar de Maas is 
29 MJ/s = 915 
TWh/jaar 

 
Op basis van de door 
CE Delft voor 2019 
berekende 
milieuprijzen kost de 
uitstoot van (alleen 
al!) koolstofdioxide 
(CO2) en 
stikstofoxiden (NOX 
en N2O) de 
samenleving al ruim  
€ 660 miljoen per 
jaar aan 
milieuvervuiling! 
 
Met de andere stoffen 
erbij komt de schade 
makkelijk op € 700 
miljoen. 
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Cleantechregio rangschikt regio’s qua CO2-uitstoot en schreef: 
‘Er zijn verschillende methodes om de CO2 uitstoot te meten, voor een 
regionale vergelijking is gekozen voor de verbruiksbenadering.  
Het kaartje en grafiekje op deze pagina toont de totale CO2 uitstoot per 
inwoner, exclusief het wegverkeer op auto(snel)wegen. Dit omdat dit 
type verkeer vaak interregionaal of zelfs internationaal is. Van een drietal 
gemeenten is de CO2 uitstoot niet gepubliceerd: Borsele, Sittard-Geleen 
en Terneuzen. De uitstoot per COROP regio is bepaald zonder deze 
gemeenten, en op het kaartje zijn deze gemeenten met de kleur grijs 
aangegeven. Aangezien het om drie zeer industriële gemeenten gaat 
(respectievelijk Sloegebied, Dow Chemicals en Chemelot), is de 
verwachting dat met de uitstoot van deze gemeenten erbij de 
CO2 uitstoot van de regio waar ze bij horen aanzienlijk hoger zal zijn per 
inwoner.’  
 
 
 
 
In 2020 had Sittard-Geleen 92422 inwoners.  
Alleen al de CO2- uitstoot van Chemelot (4145170700 kg) 
zorgt voor uitstoot van 45 ton CO2 per inwoner. 

 
Het overzicht van de NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit) 
maakt duidelijk dat Chemelot na Tata Steel de grootste CO2-
uitstoot van de Nederlandse industrie heeft. 
 
Het moge duidelijk zijn dat de gemeente haar aandacht moet 
richten op CO2-reductie van de woningen en het MKB in 
plaats van ‘proberen om Chemelot te helpen’. 
 
 
Circa 30 tot 40 grootste gemeenten in Nederland voeren per 1 januari 2025 een zero emissiezone in. Alleen 
nul-emissie vracht- en bestelauto’s mogen straks deze zone binnenrijden. Uitgangspunt voor de omvang van 
een zero emissiezone die een gemeente kan instellen, is dat dit het stadscentrum plus de omliggende wijken 
betreft. Een gemeente moet minimaal vier jaar van tevoren aangeven hoe een zero-emissiezone er uit komt 
te zien en welke stappen er in de tussentijd genomen worden om dit te realiseren. In Limburg heeft alleen 
Maastricht aangegeven een zero-emissiezone in te voeren. Van Venlo en Heerlen is dit niet bekend. Sittard- 
Geleen heeft aangegeven geen zero-emissiezone in te voeren. 
 
SPA kan dit begrijpen. De centra van zowel Sittard als Geleen zijn reeds voetgangerszone waarbij 
vrachtverkeer alleen wordt toegestaan op bepaalde tijden wanneer er doorgaans weinig mensen aanwezig 
zijn. In de aanloopstraten wordt wel vrachtverkeer toegestaan maar ook daar is geen sprake van intensief 
vrachtverkeer. Daar komt bij dat het Geleense centrum klein is en het Sittardse centrum niet groot. In vergelijk 
met andere gemeenten van 50000 inwoners of meer is het in dit opzicht een voordeel dat Sittard-Geleen twee 
kleinere centra heeft in plaats van één groot centrum. Maatregelen om autoverkeer uit de centra te weren zijn 
reeds genomen waardoor er ook geen extra maatregelen behoeven te worden genomen om fietsverkeer te 
laten prevaleren boven (vracht)autoverkeer in de centra. Zowel in Sittard als in Geleen zijn bovendien 
bewaakte fietsenstallingen aanwezig.Herinvoering van parkeren op de Nieuwe markt in Geleen zou in dit 
opzicht een negatieve invloed hebben. 
 
SPA vindt het belangrijk dat zwaar vrachtverkeer dat geluid, stank, trillingen of problemen t.a.v. de 
verkeersveiligheid met zich meebrengt geweerd moet worden uit kernen en dorpen indien een alternatieve 
route die minder overlast veroorzaakt voorhanden is. 
 
Gedurende de periode 1990-2019 zijn de NOx emissies in Nederland gedaald van 634,7 kton naar 230,1 kton 
(-64%). Dit is vooral het gevolg van het stellen van emissie-eisen aan personenauto's en vrachtverkeer (Euro-
normen), genomen maatregelen, zoals toepassen van SCR (Selectieve Katalytische Reductie) in de industrie, 
bij raffinaderijen en in de energiesector en betere isolatie en een grotere inzet van hoogrendementsketels in 
woningen en bedrijfsgebouwen. Onderzoek toonde dat bij 'Vlees bereiden' (bakken, braden een barbecueën) 
fijn stof emissies vrijkomen. Een goede afzuiging en ventilatie in woningen is daarom belangrijk. 
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Milieucentraal schrijft ‘Te veel stikstofdioxide in de lucht is ongezond. Mensen kunnen last krijgen van hun 
luchtwegen en astma-aanvallen krijgen. Sommige mensen worden gevoeliger voor infecties (je bent 
bijvoorbeeld sneller verkouden). Auto’s en vrachtwagens stoten bovendien niet alleen stikstofoxiden uit, maar 
ook andere stoffen zoals fijnstof. Dat is niet alleen slecht voor je longen, maar kan ook hart- en vaatziekten 
veroorzaken. Mensen die deze mix van schadelijke stoffen langere tijd inademen, overlijden eerder’. 
 
In Nederland is sprake van een zeer hoge toediening van stikstof in de vorm van kunstmest en dierlijke mest, 
mede als gevolg van een hoge stikstofimport in de vorm van veevoer. Dit leidt onder andere tot grote verliezen 
naar lucht in de vorm van ammoniak. Daarnaast worden stikstofoxiden met name door verkeer en industrie 
(20%) uitgestoten. Stikstofoxiden en ammoniak komen neer op natuurterreinen waar ze effecten hebben op 
de biodiversiteit. Daarnaast kan stikstof uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. De uitstoot van 
stikstof in Nederland was in 2017 als volgt verdeeld: landbouw (61%), verkeer (21%), industrie (9%), 
huishoudens en kantoren (9%). 

 
Sittard-Geleen is al jaren een van de gemeenten met de allerhoogste stikstofuitstoot. Dit wordt vrijwel 
uitsluitend veroorzaakt door Chemelot. In 2019 kwam in het nieuws dat de ACN-fabriek (Anqore) op Chemelot 
al tientallen jaren grote hoeveelheden lachgas uitstootte zonder dat dit werd gemeten en in de officiële cijfers 
was opgenomen. De totale geregistreerde uitstoot van lachgas op Chemelot was door de ontdekking zo'n 50 % 
hoger dan tot dan toe aangenomen. Lachgas is zo’n 265 keer sterker broeikasgas dan CO2. Fibrant voorzag in 
2021 de caprolactamfabriek (uit 1952 !) van een installatie waardoor de uitstoot met circa 85% (equivalent aan 
600000 ton CO2) werd terugbracht. 

 
Bij houtstook (sfeerverwarming) zijn de emissies van condensables (fijnstof dat ontstaat wanneer rookgassen 
buiten de schoorsteen zijn afgekoeld) meegenomen waardoor de emissies van fijnstof aanzienlijk hoger zijn 
geworden. 
 
Nog steeds gebruiken mensen oude koelkasten en airco’s waarin CFK’s (chloorfluorkoolstof-verbindingen) zijn 
verwerkt. Indien deze vrijkomen hebben ze duizenden keren ergere effecten dan CO2. Mensen stimuleren 
dergelijke apparaten in te leveren kan een bijdrage leveren om emissies te voorkomen. 
 
SPA wil mensen bewuster maken van negatieve effecten die bepaalde gebruiksgoederen hebben en daar 
alternatieven tegenover stellen die minder nadelen hebben. Dat draagt op den duur bij tot verbetering van de 
leefomgeving. 
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Milieu 
 
De basisgedachte is dat mensen, milieu en middelen op een harmonieuze wijze gecombineerd moeten 
worden voor een duurzame samenleving. 

 
Sittard-Geleen heeft nog geen 5% bos en open natuurlijk terrein (396 ha per 31/12/2015), ongeveer een derde 
van het Limburgs gemiddelde. We hebben echter met 19% (1522 ha per 31/12/2020) wel veruit de grootste 
hoeveelheid bedrijventerrein en de meeste bebouwing (3189 ha van 8058 ha totaal). 

 
SPA is van mening dat het hoog tijd wordt dat het welzijn van onze bevolking centraal wordt gesteld en 
daarvoor is nodig dat er een betere balans komt tussen natuur- en bos versus bedrijventerrein. Uit tal van 
gesprekken met inwoners blijkt dat zij veel meer behoefte hebben aan vergroening van de leefomgeving dan 
nog meer bedrijvigheid. 
 
SPA wil de verstoorde balans tussen economie en groen herstellen door te stoppen met het uitbreiden van 
bedrijventerreinen en te beginnen met uitvoering van een op te stellen langjarig actieplan dat beoogt om de 
bosgebieden van onze gemeente met elkaar en met de omringende gemeenten te verbinden. 
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Regionale Energie Strategie (RES) 
 
Het college sprak met de provincie en de overige Zuid-Limburgse gemeenten af dat Sittard-Geleen 
grootschalig 0,35 TWh zou opwekken met zon en windenergie in 2030. Daarvan betreft 11% (38,5 GWh) 
wind-op-land, 21% (71,5 GWh; circa 42 ha) zon op landbouwgronden, 51% (178,5 GWh; circa 102 ha) zon op 
bedrijven, 17% (59,5 GWh; circa 34 ha) zon op verhard terrein (met name parkeerterrein). De 
landbouwgronden liggen in de stad-landzones oftewel pal naast de woningen aan de randen van de kernen, 
daar waar particulieren geen woningen mogen bouwen maar projectontwikkelaars af en toe wel. 

 
Let wel, dit is zonder de energie opgewekt op woningen en kleine bedrijfsgebouwen. De op te wekken 0,35 
TWh is 1% van de nationale opgave en tweemaal en vijfmaal zoveel als op basis van het inwoneraantal en het 
grondoppervlak als ‘evenredig’ mag worden verwacht. Dat is voor SPA veel te veel, mede omdat Sittard- 
Geleen na Amsterdam en Rotterdam reeds de meeste bedrijventerrein heeft en minder dan 5% natuur- en 
bosgebied heeft. Juist daarom is SPA van mening dat de gemeente meer van andere gemeenten mag vragen, 
zij hebben immers ruimte genoeg. Dit werd door de raad op 27 mei 2021 geaccordeerd waarbij alleen SPA en 
Fractie Klein tegen stemden. 

 
SPA is van mening dat het college, onder aanvoering van wethouder Schmitz (GroenLinks) overambitieus 
afspraken heeft gemaakt die zeer schadelijk zijn voor de leefomgeving van onze inwoners. Hun argument was 
dat omdat de gemeente vanwege de industrie zo’n grootverbruiker is en een grote uitstoot heeft de gemeente 
meer dan haar evenredige deel moet bijdragen. SPA is het daar volstrekt niet mee eens. Dat die 
grootverbruikers hun reductie van energieverbruik en de transitie maar zelf realiseren, de vervuiler behoort 
immers te betalen! SPA is van mening dat onze inwoners en het MKB alleen hoeven op te draaien voor hun 
eigen verbruik en niet deels voor datgene wat de grote bedrijven verbruiken. SPA wil opnieuw in overleg wil 
gaan over de gemeentelijke taakstelling binnen de RES die elke twee jaar opnieuw wordt opgesteld en die 
reduceren tot een veel lagere en passende portie, dat kan dus al in 2023. 
 
Indien de windmolens op Holtum-Noord niet worden geplaatst dan vervalt voor SPA daarmee deze 
taakstelling omdat de RES tot stand is gekomen op basis van achterhaalde normen en er binnen de gemeente 
dan geen plaatsingsmogelijkheden voor windmolens meer voorhanden zijn. 

 
In alle scenario’s voor een nul-emissie-economie speelt verzwaring van de elektrische netwerken een hoofdrol 
aangezien er een forse toename van verbruik van elektriciteit wordt verwacht, zeker voor Chemelot maar ook 
voor vervoer en voorverwarming van woningen en kantoren. Het PBL geeft aan dat in 2030 er voor Nederland 
85 TWh extra elektriciteitsverbruik nodig zal zijn. Dat is tweemaal het huidige verbruik door de industrie. 
Opvallend is dat de productie van waterstof de vraag zal overtreffen. Chemelot verwacht rond 2030 importeur 
van waterstof te worden in plaats waterstof uit aardgas te produceren. Er zullen buisleidingen worden 
aangelegd tussen Rotterdam en Chemelot (buislijnverbinding west-oost) waarbij het gaat om (buis)leidingen 
voor waterstof, CO2, propaan, lpg en mogelijk gelijkstroom. Het is onduidelijk in hoeverre een buisleiding voor 
waterstof via deze corridor complementair is aan de waterstofbackbone. Het verminderen van het transport 
van lpg en propaan via spoor, weg, binnenvaart is de motivering voor de betreffende leidingen die deze op 
zichzelf niet duurzame stoffen vervoeren. Het landelijke waterstoftransportnet vanaf Noord-Nederland 
(Groningen) naar Chemelot is al in ontwikkeling. 
 
De aan te leggen buisleidingen behoren tot vermindering van het vervoer van meldplichtige (=gevaarlijke) 
stoffen per spoor te leiden. SPA wil dat de transportplafonds die momenteel gelden flink naar beneden worden 
bijgesteld waardoor het groepsrisico nabij station Sittard en de ijzeren burg (Sitadel) aanzienlijk wordt 
teruggebracht en binnen de ‘oriëntatiewaarde’ valt. De ‘oriëntatiewaarde’ is een richtwaarde waar het bevoegd 
gezag zich zoveel mogelijk aan moet houden, maar men mag hiervan wel goed onderbouwd afwijken. De 
praktijk is dat deze ‘oriëntatiewaarde’ ver wordt overschreden in Sittard-Geleen en dat de onderbouwing puur 
op economische gronden gebeurt en dat geaccepteerd wordt dat er (veel) meer slachtoffers zullen vallen bij 
een calamiteit dan conform de ‘oriëntatiewaarde’ als acceptabel wordt beschouwd.  
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Sterrebos – uitbreiding VDL 
 
De provincie heeft op 29 februari 2019 middels een PIP (Provinciaal Inpassings Plan) de bevoegdheid van de 
gemeenteraad over uitbreiding van VDL-Nedcar overgenomen. Daardoor kan de gemeente nog slechts een 
zienswijze indienen maar heeft geen beslissingsbevoegdheid meer, ook niet over een bestemmingsplan. De 
provincie had reeds de bevoegdheden over Chemelot overgenomen. Ofschoon dit wettelijk toegestaan is vindt 
SPA dat de provincie hiermee te ver gaat. Op deze wijze maakt de provincie het onmogelijk dat de 
gemeenteraad opkomt voor de belangen van haar inwoners, iets wat SPA ervaart als pure machtspolitiek die 
weinig met democratie te maken heeft. 

 
De provincie wil dat VDL-Nedcar mag uitbreiden o.a. 
ten koste van het eeuwenoude vrijwel ongerepte 
Sterrebos, zelfs alvorens dit bedrijf die ruimte 
effectief nodig heeft omdat het bedrijf haar klanten 
dreigt te verliezen. 

 
Ofschoon SPA liever helemaal geen uitbreiding ziet 
i.v.m. de enorme omvang van de bedrijventerreinen 
in Sittard-Geleen, is SPA van mening dat er 
desnoods maar naar alternatieven moet worden 
gekeken die ten koste gaan van landbouwgronden 
of het, door VDL aangekochte, gebied van de 
voormalige manage Katsbek. 

 
Op 10 juli, vlak voor het zomerreces (gebruikelijk bij heikele kwesties!), kwam de Provincie met haar PIP.  
Het ‘horen van de gemeenteraad’ op 16 juli 2020 was het enige wat de Provincie formeel met de 
gemeenteraad verplicht moest doen. Het college gaf aan dat het indienen van een zienswijze voor haar het 
enige was wat ze formeel kon doen, in beroep gaan bij de Raad van State tegen het PIP is onmogelijk. 

 
Tijdens de presentatie op 16 juli gaf de Provincie aan ‘natuurcompensatie’ aan het PIP te verbinden. 
Duidelijk werd dat slechts een klein deel daarvan in Sittard-Geleen terecht komt. 

 
De raad had het college de opdracht gegeven om een zienswijze bij de Provincie in te dienen die zich uitsprak 
tegen de onnodige kap van het Sterrebos. De raadsfracties hadden voor 14 augustus hun reactie op het 
concept gegeven. 

 
Op 25 augustus 2020 diende het college bij de Provincie de zienswijze inzake de PIP in met daarin het 
verzoek: ‘Aan de ontwerp-omgevingsvergunning een dusdanig voorschrift en/of voorwaarde te verbinden dat 
het risico op onnodige kap van het Sterrebos en de bomenrij van de Kleine Allee (die beide onderdeel zijn van 
het monumentale landgoed Wolfrath kan worden voorkomen.’ 

 
Al drie dagen na het indienen van de zienswijze, op 28 augustus 2020, ‘nuanceerde’ het college haar 
zienswijze en haalde de ‘alsdan’ clausule en dus de hele zienswijze volledig onderuit. SPA vindt het 
onbegrijpelijk dat de GroenLinks wethouder voor duurzaamheid en milieu dit accepteerde. 

 
Op 10 november 2020 schrijft de Provincie aan het college: ’U heeft een zienswijze ingediend over het 
ontwerp PIP. Deze richtte zich op de volgende drie punten: een variant op de randweg, het in te stellen 
leefbaarheidsfonds en de kap van het Sterrebos. Hierover heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden dat er toe 
heeft geleid dat u, in een aanvullende brief aan ons college, uw zienswijze op deze onderdelen heeft 
genuanceerd. In het bestuurlijk overleg d.d. 14 oktober 2020 is door wethouder Meekels bevestigd dat 
bovengenoemde drie punten van tafel zijn.’ 

 
De Provincie schrijft op 11 december 2020: ‘De strategie van VDL Nedcar en daarmee de uitbreiding van de 
fabriek is gericht op het structureel zeker stellen van de directe werkgelegenheid voor ca. 6.000-6.500 
medewerkers en evenveel indirecte arbeidsplaatsen (uitgaande van een 1:1 verhouding voor direct en 
indirecte arbeidsplaatsen in de industrie). Een uitbreiding maakt in de maximale scenario’s een groei mogelijk 
tot pieken van maximaal circa 11.000 arbeidsplaatsen bij VDL Nedcar.’ De multiplicator lijkt SPA een reële 
aanname (NB niet alleen voor VDL !), het aantal arbeidsplaatsen is momenteel een stuk lager (circa 5000) 
maar fluctueert flink door de jaren heen. 

 
‘De huidige situatie waarbij VDL Nedcar afhankelijk is van één opdrachtgever maakt het bedrijf erg kwetsbaar. 
Het wegvallen van deze opdrachtgever betekent dat de continuïteit van de productie en daarmee van het 
gehele bedrijf in het geding is … Om dit risicoprofiel tot een minimum te beperken streeft VDL Nedcar er naar 
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om meerdere opdrachtgevers aan te trekken (‘multi-client strategy’). In de onderhandelingen met potentiële 
opdrachtgevers is herhaaldelijk gebleken dat VDL Nedcar met de betreffende partner niet tot afspraken kon 
komen, omdat de (planologische) zekerheid van een vergunning voor de uitbreiding van de fabriek ontbrak.’ 

 
‘Uitbreiding en daarmee de structurele verankering van VDL Nedcar is in de visie van Provincie Limburg 
belangrijk voor de bestendiging en versterking van de Limburgse economie en werkgelegenheid. Dit betekent 
immers behoud en uitbreiding van de structurele werkgelegenheid binnen Limburg en versterking van de 
positie van de maakindustrie in Limburg.’  Een schoolvoorbeeld van het laten prevaleren van economie 
boven ecologie: circa twee derde van het Sterrebos moet volgens de provincie wijken voor de 
bedrijfsstrategie van VDL Nedcar. 

 
‘Bij het Rijk zetten we in op het maken van een integraal plan van aanpak (propositie) om de enige autofabriek 
in Nederland VDL Nedcar te behouden, door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Met als doel 
deze propositie met steun van de departementen EZK en I&W voor het Nationaal Groeifonds en het Europese 
RRF (Recovery and Resilience Facility) in te dienen. In de lobby vragen we het Kabinet hierin de regie te 
nemen en daarmee VDL Nedcar van nationaal belang te verklaren “om de werkgelegenheid en bedrijvigheid 
in Born en de regio langjarig zeker te stellen”’  VDL-Nedcar is dus niet van nationaal belang maar men 
probeert dat ervan te maken. SPA vraagt zich af of het echt nationaal belang is wanneer er maar één fabriek 
in het hele land is in een sector die wereldwijd heel groot is en wanneer deze fabriek afhankelijk is van 
buitenlandse producenten van auto’s. 

 
Op 28 januari 2021 dienden GroenLinks, SPA, D66, DNA, VVD, Fractie Fredriks de motie ‘Red het Sterrebos 
in’. In deze motie werd het college opgeroepen om alle rechtsmiddelen te gebruiken en beroep bij de Raad 
van State in te stellen om de kap van het Sterrebos tegen te gaan zolang VDL nog geen nieuwe 
opdrachtgever heeft. Deze motie werd verworpen omdat GOB, CDA, Stadspartij, PvdA, 50-plus, PVV tegen 
stemden. Wethouder Meekels vond niet dat sprake is van een politieke afweging. ‘Het gaat om het vertrouwen 
in het bedrijf’. en VDL tot eind 2023 geen nieuwe opdrachtgever kan bedienen en daarom moet uitbreiden en 
snel moet kappen. 

 
Op 29 december 2021 berichtte Dagblad De Limburger dat 
een compromis tussen VDL en Stichting De Groene 
Sporenwolf (die bij de Raad van State in bezwaar ging) 
aanstaande is. De dag erna zei de Stichting dat er alleen 
een gesprek was gevoerd op initiatief van VDL en stelde 
een convenant voor met daarbij een tekening. 

 
Die ‘robuuste verbinding / ecologische verbindingsweg’ 
langs de N297 is onderdeel van de plannen die SPA heeft 
om de bosgebieden van Sittard-Geleen te verbinden. Maar 
dat neemt niet weg dat SPA niet enthousiast wordt van het 
kappen van een derde van het Sterrebos dat onderdeel 
van het convenant is. 

 
SPA ervaart de werkgelegenheid bij VDL Nedcar als 
schoner en veel arbeidsintensiever dan bij Chemelot 
Industrial Park en staat daarom in principe positiever 
tegenover uitbreiding van VDL-Nedcar dan tegenover 
uitbreiding van Chemelot. Maar SPA is wel van mening dat 
ecologische waarden daarbij niet uit het oog moeten 
worden verloren. Duidelijk is dat het Sterrebos iets 
bijzonders is en dat dit bos zeker niet gekapt moet worden 
alvorens VDL daadwerkelijk een langjarig contract met een 
nieuwe opdrachtgever heeft. Graag zou SPA zien dat VDL- 
Nedcar een andere uitbreidingsmogelijkheid gaat zoeken 
waarbij het bos gespaard blijft. SPA denkt daarbij aan het 
benutten van ruimte rond het Sterrebos of iets verder 
weggelegen buiten Sittard-Geleen. 
 
Op 13 januari 2022 besloot de rechter dat VDL kap mag voorbereiden maar nog niet mag kappen. 
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Vergroening 
 
De laatste door het CBS gepubliceerde cijfers over grondgebruik stammen uit 
2015 en zijn dus enigszins gedateerd. 

 
De provinciale database REBIS (Ruimtelijk Economisch Bedrijventerreinen 
Informatie Systeem) geeft aan dat Sittard-Geleen per 31 december 2020 
inmiddels 1522 ha bedrijventerrein heeft. Over 2015 vermeldde het CBS 1219 ha 
bedrijventerrein. Binnen vijf jaar een groei van circa 300 ha, dat is qua omvang 
driekwart van onze bossen! 

 

 
Sittard-Geleen heeft op Amsterdam en Rotterdam na het meeste bedrijventerrein van Nederland. In Limburg is 
alleen het veel grotere Venlo vergelijkbaar maar daar is de aard van de bedrijvigheid veel minder vervuilend. 
De 396 ha bos en de 158 ha binnenwater die Sittard-Geleen heeft zijn weinig in vergelijk met andere 
gemeenten. In de POL 2014 (erratum 2015) stond ‘Ten aanzien van het aanbod aan bedrijventerreinen geldt 
dat Zuid-Limburg op dit moment, op basis van de huidige restcapaciteit (circa 486 ha), een uitgiftehorizon 
heeft die reikt tot 2029. Het is dus niet nodig om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen.’ Nu al is men echter 
volop bezig met uitbreiding. De vraag is ook of men wel nieuwe bedrijventerreinen moet gaan ontwikkelen. 

 
Groei van VDL (82 ha waarvan 55-61 ha op papier al bedrijventerrein is), Chemelot (naast de 126 ha van het 
Lexhy-gebied verwacht Chemelot op de bestaande bedrijventerreinen nog groei van bedrijvigheid gericht op 
Chemelot), zonneparken op landbouwgronden in de stad-landzones (circa 42 ha) plus door Ecorys tot 2030 
nog 70 tot 106 ha verwachte groei voor de andere bedrijven in de Westelijke Mijnstreek waarvan een groot 
deel in Sittard-Geleen, dreigen de balans nog verder te verstoren. 

 
Welke groencompensatie heeft sinds de eeuwwisseling plaatsgevonden binnen Sittard-Geleen voor de groei 
van de bedrijventerreinen? Volgens SPA nauwelijks iets. Dat moet hier eerst nog gecompenseerd worden! 
 
In 2019 had iedere inwoner in Nederland gemiddeld 281 m2 natuur ter beschikking. Sittard-Geleen had 92661 
inwoners in 2019 en 396 ha bos, zijnde 43 m2 per inwoner. Ter vergelijk: om op het nationaal gemiddelde te 
komen heeft onze gemeente 2603 ha bos nodig. 

 
  

Op basis van de stook input brandstof is de jaarlijkse hoeveelheid CO2 voor de NAK3 (=Olefin-3) 262838 * 50,5 
* 53,47 = 710 miljoen kg. Voor de NAK4 (=Olefin-4) is dat 341460 * 50 * 54,93 = 938 miljoen kg. Ervan 
uitgaande dat een boom jaarlijks 25 kg CO2 opneemt (10 tot 40 kg wordt vaak aangehouden) zijn hiervoor circa 
66 miljoen bomen nodig. SPA vraagt zich af of Sabic deze bomen geplant heeft en zo ja waar. 

 
Corona naakte duidelijk hoe belangrijk het voor mensen is om in hun naaste omgeving te kunnen ontspannen 
door te wandelen, te fietsen of alleen maar rust te vinden in en door de natuur. In Sittard-Geleen is de balans 
tussen bos en bedrijventerrein verstoord en moet hersteld worden, ook in onze gemeente leven mensen en 
die mensen hebben net zozeer recht op een fijne leefomgeving als elders in Limburg. Bestuurders op 
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provinciaal en nationaal niveau ‘spelen’ echter met de belangen van onze inwoners hetgeen tot gevolg heeft 
gehad dat de leefbaarheid in onze gemeente steeds zwaarder onder druk is komen te staan. Het is genoeg 
geweest: het is tijd dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen echt opkomt voor de belangen van haar 
inwoners en niet de economische belangen van anderen laat prevaleren boven de leefbaarheid van onze 
inwoners! 
 
SPA wil echt vergroenen door bestaande bossen te verbinden door gericht stukken landbouwgrond te 
beplanten met gevarieerde bomen en struiken. Wellicht dat voedselbossen daar onderdeel van kunnen 
uitmaken. 
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Windmolens 
 
Al decennia strijden bewoners in Europa en ook in Nederland tegen het plaatsen van windmolens in hun 
omgeving. Iedereen erkent de potentie om veel energie op te wekken maar over de nadelen worden zeer 
verschillend gedacht. Tegen plaatsing van windmolens op zee hebben veel minder mensen bezwaar dan 
tegen plaatsing op land maar plaatsing op zee heeft ook haar beperkingen. Dat geluid en slagschaduw 
overlast en ook gezondheidsschade kan opleveren is bekend en ook dat horizonvervuiling negatieve effecten 
op toerisme heeft is gemeengoed. Tegenstanders bagatelliseren de ernst van de nadelen en voorstanders 
benadrukken elk individueel geval. Bestuurders wijzen vaak op ‘algemeen belang’ en vinden draagvlak onder 
omwonenden minder belangrijk. 

 
Zo ook in Sittard-Geleen in de kwestie van de drie windmolens 
die het college op Holtum-Noord wil plaatsen.  
De omwonenden, verenigd in de actiegroep BLOW-HN, geniet 
brede steun onder de bevolking en geven aan dat de afstand 
tussen een bepaalde windmolen en de bebouwing veel te 
klein is. Het college en de coalitie, onder aanvoering van 
wethouder Schmitz (GroenLinks) wijst op draagvlak onder de 
bevolking voor ‘er moet meer windenergie komen’ en walsen 
over alle bezwaren heen. 

 
Op 7 mei 2020 en op 8 oktober 2020 (nadat zienswijzen waren 
ingediend) besloot de raad om een VVGB (Verklaring Van 
Geen Bedenkingen) af te geven voor plaatsing van drie 
windmolens in Holtum-Noord.  
SPA gaf aan dat het ontbreken van draagvlak onder de 
omwonenden voor haar doorslaggevend is. 

- Voor: GOB, CDA, GroenLinks, Stadspartij, D66, PvdA, 
DNA 

- Tegen: SPA, PVV, Fractie Klein, VVD, 50-plus, Fractie 
Fredriks 

 
Op 22 april 2021 besloot de raad over het voorbereidings- 
besluit voor de plaatsing van de windmolens. 

- Voor: GOB, CDA, GroenLinks, Stadspartij, D66, PvdA, 
DNA, VVD, 50-plus 

- Tegen: SPA, PVV, Fractie Klein 
 
BLOW-HN ging naar de rechter om de verleende vergunning aan te vechten. Op 30 juni 2021 sprak de Raad 
van State uit dat er eerst goed onderzoek moet worden gedaan alvorens windmolens kunnen worden 
gebouwd omdat de huidige norm gebaseerd is op windmolens van 80 m hoog. Experts geven aan dat de 
minimumafstand tot woningen tien maal de tiphoogte van de windmolens moet bedragen. Bij de windmolens in 
Holtum-Noord zou dat neerkomen op 10 * 200 = 2000 m terwijl de gemeente 400 m aanhoudt. Een dergelijke 
afstand is nergens in Sittard-Geleen te vinden. 

 

De dag erna gaf de wethouder aan dat men eigen normen gingen ontwikkelen en wilde de plaatsing van de 
windmolens persé op korte termijn doordrukken op basis van een nieuw onderzoek van Engie en juristen. 
Als argument gaf het college aan dat bekend is dat het nationale onderzoek ruim anderhalf jaar duurt en dat 
dan subsidieverlies kan optreden waardoor het project niet kan doorgaan.  
 
Een Franse rechter kende in november aan omwonenden een hoge schadevergoeding toe vanwege te 
korte afstand.  
 
Op 10 november 2021 besprak de raad een motie die inhield dat de raad het nationale onderzoek wil 
afwachten. Er ontstond een flinke discussie waarin wethouder Schmitz halsstarrig niet wilde voldoen aan de 
wens van de raad. Die discussie werd beëindigd nadat SPA zei dat de wethouder moest inbinden omdat de 
raad de baas is. De motie werd aangenomen waarbij alleen GroenLinks, DNA, D66 en PvdA tegen waren. 
Dat leidde ertoe dat wethouder Schmitz en GroenLinks de coalitie verlieten. 

 
SPA is niet tegen het plaatsen van windmolens op bedrijventerreinen maar wel tegen het zodanig plaatsen dat 
omwonenden er overlast van ervaren. De geplande windmolens op Holtum-Noord zorgen er niet alleen voor 
dat Katoen Natie problemen ondervindt met uitbreiding van activiteiten, waardoor economische schade 
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ontstaat, maar ook dat een molen veel te dicht bij woningen komt te staan. Daardoor ontbreekt draagvlak 
onder de bevolking hetgeen voor SPA doorslaggevend is. SPA is daarom tegenstander van plaatsing van 
windmolens op Holtum-Noord en heeft de bewoners van Holtum, Buchten en Schipperskerk middels een 
flyeractie laten weten dat zij achter BLOW-HN staan bij haar gang naar de rechter om de leefomgeving van 
onze inwoners te behouden. Draagvlak onder omwonenden vindt SPA doorslaggevend wanneer het gaat om 
een economische activiteit die de leefomgeving aantast. Het gaat SPA primair om de mensen en voor het 
secundaire doel, milieu, moet een betere oplossing worden gevonden.  
Indien de rechter uitspreekt dat de afstand van de geplande windmolens tot aan de bebouwing te klein is dan 
wil SPA dat de gemeente stopt met pogingen om daar windmolens te realiseren en stelt SPA de bijdrage aan 
de RES (Regionale Energie Strategie) ter discussie. 
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Zonneparken 
 
SPA beschouwt zonneparken op braakliggende terreinen en landbouwgronden als grootschalige, industriële 
opwekking van energie vergelijkbaar met kolen- of gascentrales m.a.w. de productie gebeurt op 
bedrijventerreinen. Op zichzelf is SPA voorstander van deze vorm van duurzame energie maar dan moet dat 
wel gebeuren op plekken waar er voldoende ruimte is. Die ruimte is in Sittard-Geleen gewoon niet. Dit stukje 
Nederland is dermate dicht bevolkt dat er prioriteit aan het grondgebruik moet worden gegeven dat het welzijn 
van de bevolking bevordert. Alleen Amsterdam en Rotterdam hebben meer bedrijventerrein dan Sittard- 
Geleen. Venlo heeft momenteel bijna evenveel als Sittard-Geleen maar is veel groter, heeft veel meer bos- en 
natuurgebied (Venlo 20%; Sittard-Geleen 5%), heeft industrie die veel minder vervuilt en nog veel ruimte op 
de bedrijventerreinen. SPA wil geen uitbreiding van bedrijventerreinen meer in Sittard-Geleen en dus ook 
geen extra zonneparken. 

 
Op 7 mei 2021 besloot de raad om een VVGB (Verklaring Van Geen Bedenkingen) af te geven voor de bouw 
van een zonneweide van ruim 2 ha (circa 10000 zonnepanelen; 3,5 MW) op Holtum-Noord omdat deze 
zonneweide op een van de laatste voor logistiek beschikbare percelen in strijd was met het bestemmingsplan. 
SPA wees er niet alleen op dat de gemeente nog geen beleid voor zonneparken had maar dat deze wijze van 
benutting van het perceel inhield dat er een einde zou komen aan uitbreiding van logistiek want ‘vol is vol’. 

 
Ook op 7 mei 2020 werd een VVGB voor de bouw van 27 appartementen aan de Rijksweg-Noord Sittard 
verworpen. Vergelijkbare plannen waren sinds 1999 al meerdere keren ingediend en verworpen door diverse 
colleges. SPA bracht dit boven water en wist de raad te overtuigen dat het bouwen van een zonnepark bij de 
entree van station Sittard een precedent schept voor andere projectontwikkelaars omdat elders binnenstedelijk 
in de gemeente ook te doen. SPA gaf aan dat de raad eerst beleid t.a.v. zonneparken moet maken. 

 
Dat nieuwe beleid genaamd ‘Afwegingskader en zoekgebieden opwek zonne- en windenergie Sittard-Geleen’ 
werd op 25 maart 2021 door de raad goedgekeurd. Dat beleid behelst dat zonneparken niet binnen de 
bebouwde kom mogen worden aangelegd, iets waarmee SPA natuurlijk heel blij mee is. Waar SPA niet mee 
kan instemmen is dat het college in datzelfde raadsvoorstel ook opnam dat de gemeente tot 2030 vanwege de 
RES zonneweiden op landbouwgronden van de stad-landzones met zonnepanelen zou aanleggen. SPA vroeg 
in de raad expliciet naar het aantal ha maar het college kon dat niet aangeven. Er werd dus een besluit 
genomen waarvan zowel het college als de raad de impact op het grondgebruik niet wist! 

 
SPA heeft geen bezwaar tegen het volleggen van verharde terreinen (parkeerterreinen, wegen …) met 
zonnepanelen mits de wijze waarop dat gebeurt ervoor zorgt dat omwonenden geen blijvende hinder 
ondervinden maar SPA is tegenstander om de uitloopgebieden die de stad-landzones rondom kernen vormen 
te verkwanselen door die vol te leggen met zonnepanelen want dat komt het welzijn van de mensen niet ten 
goede. 

SPA Programma achtergronden 2022 
 

64



Accommodaties 
 
Voor SPA zijn ‘middelen’ niet synoniem voor ‘geld’. Minstens zo belangrijk vindt SPA in dit verband de 
mensen, bedrijven en organisaties die zich inzetten om een bijdrage aan onze samenleving te leveren. Ook de 
accommodaties waarin hun activiteiten plaatsvinden rekent SPA tot de middelen die het gemeentebestuur 
heeft. 

 
SPA steunt het huidige accommodatiebeleid niet. Weliswaar is ook SPA van mening dat het goed is om te 
bekijken of het gebruik van accommodaties efficiënter kan en of het nodig / mogelijk is om bepaalde 
accommodaties te sluiten, maar voor SPA staat het gebruik centraal en niet of dit vanuit vastgoedbeheer de 
aantrekkelijkste oplossing is. De maatschappelijke functie prevaleert voor SPA. 

 
Jarenlang wil het college (GOB voorop) centralisatie van voorzieningen en kiest men telkens weer voor het 
sluiten van bestaande voorzieningen onder het motto ‘kwaliteit gaat voor nabijheid’ om centraal ‘iets moois en 
van hoge kwaliteit’ te maken. SPA ziet dat echt anders: SPA wil ‘adequate voorzieningen in de nabijheid.’ SPA 
is van mening dat mensen veel meer behoefte hebben aan hun gezellige en vertrouwde plekje dichtbij in 
plaats van een centrale locatie waar men geruime tijd onderweg is om er te komen. Vooral voor weinig 
mobiele ouderen is zo’n centrale voorziening vrijwel onbereikbaar. Zij kunnen vaak niet eens honderden 
meters binnen een redelijke tijd met hun rollator lopen en zeker niet in weer en wind. Juist deze, groeiende, 
groep inwoners worden door het huidige accommodatiebeleid in praktijk uitgesloten van deelname: zij haken 
af! Veel partijen hebben de mond vol van ‘inclusief beleid’ maar sluiten defacto ouderen vaak uit. 

 
Een voorbeeld is dat ouderen van Leyenbroek naar de Odasingel zouden moeten gaan: veel en veel te ver 
weg! Gelukkig is dat van de baan, mede doordat ouderen uit Leyenbroek in opstand kwamen. 

 
Een ander voorbeeld is dat mensen uit Einighausen en Guttecoven naar Limbricht zouden moeten gaan 
omdat het huidige beleid in slechts één gemeenschapshuis in die drie kernen voorziet en Limbricht de 
voorkeur heeft. Dit beleid maakt het verenigingsleven en de samenhorigheid in Guttecoven en Einighausen 
kapot! 

 

Nog een voorbeeld is dat het college het Reunie-gebouw in Krawinkel wil sluiten omdat de mensen van 
daaruit naar het Plenkhoes in Geleen-Zuid zouden kunnen gaan, men ontkent de maatschappelijke betekenis. 
Niet alleen betreft dit, wederom, een bloeiend gemeenschapshuis maar het gaat gewoon niet gebeuren dat de 
mensen van Krawinkel en een Lutterade naar Geleen-Zuid gaan, die afstand is veel te groot. 

 
Het huidige accommodatiebeleid is letterlijk gebaseerd op het tekenen van cirkeltjes op een kaart. Men heeft de 
cirkels zo proberen te tekenen dat er zo min mogelijk accommodaties nodig zijn en is daarbij uitgegaan van 
twaalf minuten lopen. Let wel: voor gezonde en mobiele mensen zonder rekening te houden met druk verkeer, 
afstanden tussen kernen of sociale banden die binnen kernen of wijken bestaan. SPA vindt dit echt 
tekentafelbeleid en vindt dat dit zo snel mogelijk van tafel moet. 

 
SPA vindt dat het gebruik van een gemeenschapshuis centraal gesteld moet worden. Leefbaarheid in kernen, 
wijken en buurten verlangt dat juist daar onderlinge contacten gestimuleerd moeten worden. Accommodaties 
zijn daarvoor onontbeerlijke middelen. 

 
In 2017 wilde het college dat de zwem- en 
schaatsvoorzieningen naar de Sportzone verplaatst 
zouden worden. SPA maakte een statement dat 
door alle verenigingen die van Glanerbrook gebruik 
maakten gesteund werd. Ook de bevolking sprak 
heel duidelijk uit dat de verhuizing een slecht idee 
was. Naderhand werd een en ander middels een 
(onafhankelijke) enquête nog eens bevestigd. 

 
In 2017 besloot de raad tot centralisatie van de 
zwem- en schaatsvoorzieningen bij Glanerbrook. 

 
Het voorstel dat voorlag betrof in feite een 
flinke achteruitgang van de zwem- , schaats- 
en wielermogelijkheden. 
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SPA stemde TEGEN omdat de wielerbaan en de 400 m schaatsbaan bij Glanerbrook zouden verdwijnen en 
omdat doelgroepzwemmen (ouderen, leszwemmen voor kinderen) in het Anker en de Hateboer voor SPA 
belangrijk zijn. 

 
Zwemvereniging Hellas-Glana zwemt al decennia in de eredivisie maar kan al jaren veel wedstrijden niet in 
Sittard-Geleen organiseren omdat het huidige zwembad in Glanerbrook 5 cm te kort is en zwembad De 
Nieuwe Hateboer daar niet op berekend en toegerust is. Een 50 m wedstrijdbad is daarom een zeer goed 
verdedigbare voorziening. 

 
SPA zorgde ervoor dat behoud van de wielerbaan en het open houden van de 400m schaatsbaan bij 
Glanerbrook in het coalitieprogramma werd opgenomen. Zonder dat waren die verloren gegaan want in 2017 
was gekozen voor een 333 m schaatsbaan en bouw van het zwembad op de wielerbaan. Nu zijn de 
wielerbaan en de 400m schaatsbaan onderdeel van de vernieuwbouw van Glanerbrook net als een 50 m 
wedstrijdbad dat in 2017 als ‘extra’ werd gezien. Een nieuw onderzoek in 2020 toonde aan dat realisatie 
zonder meerkosten mogelijk is. Wel is meer afstemming tussen recreatief- en wedstrijdzwemmen nodig. 

 
Inmiddels is doelgroepzwemmen in Het Anker voorzien en heeft de actiegroep ‘Wij Schwienswei’ een plan om 
recreatief zwemmen in een openlucht bad bij De Nieuwe Hateboer met vrijwilligers mogelijk te maken als 
alternatief voor de bouw van vakantiehuisjes op het voormalige ESCSterrein waardoor wellicht zwembad De 
Nieuwe Hateboer toch behouden zou kunnen worden. Mits betaalbaar juicht SPA het behoud van zwemmen 
in Sittard toe. 

 
Indien het lukt om zwemmen in De Nieuwe Hateboer te behouden dan heeft SPA alles bereikt wat het in 2017 
wilde. 

 
De gemeente Sittard-Geleen heeft momenteel circa 180 gebouwen in eigendom, naast de havens en 
woonwagenstandplaatsen. Het maatschappelijk rendement is leidend. Uitgangspunt van de gemeente is dat 
vastgoed wordt alleen ingezet als het een maatschappelijk effect oplevert. Jaarlijks stelt het college een lijst op 
van ‘strategisch vastgoed’. Deze gebouwen worden kostendekkend verhuurd. De andere gebouwen, ‘niet- 
strategisch vastgoed’, worden afgestoten, binnen korte tijd gesloopt of verhuurd tegen commerciële tarieven. 
Dit zijn vaak leegstaande scholen en andere oude gebouwen die nog zeer goed bruikbaar zijn voor allerlei 
maatschappelijke organisaties en verenigingen die op non-profit of low-budget basis opereren. Dergelijke 
organisaties worden inderdaad soms in dergelijke panden gehuisvest maar moeten deze binnen korte tijd 
verlaten indien de gemeente een bestemming voor het gebouw vindt of besluit het gebouw te gaan slopen. 

 
SPA wil dat de gemeente niet-strategische gebouwen veel vaker en structureel en tegen lage huur aan 
dergelijke organisaties ter beschikking moet stellen. Het maatschappelijk belang van dergelijke organisaties is 
vaak erg groot en dat wordt onvoldoende gewaardeerd. De gemeente neemt wel miljoenen in haar balans op 
als ‘maatschappelijk belang’ van de leidingen van Het Groene Net terwijl die geen eigendom van de gemeente 
zijn (de gemeente heeft slechts 35% belang in HGN, hetgeen economisch slechts circa € 27000 waard is!) 
maar neemt geen maatschappelijke waarde in de balans op voor maatschappelijke organisaties en de 
gebouwen waarin zij gehuisvest zijn. Daardoor is het afstoten, slopen of verhuren van dergelijke gebouwen 
per definitie altijd lucratiever voor de gemeente dan het blijven huisvesten van dergelijke maatschappelijke 
organisaties. SPA vindt dit verkeerd en wil waarde toekennen aan dergelijke maatschappelijke organisaties en 
hun huisvesting. Daardoor kan er een echte afweging plaatsvinden over wat er met een gebouw moet 
gebeuren waarbij niet alleen de financiën maar ook de maatschappelijke functie een rol speelt. 

 
In Sittard-Geleen zijn tal van initiatieven van particulieren die vaak met kleine groepen samen actief zijn om 
armoede te bestrijden. Dergelijke initiatieven bedienen soms tientallen tot een paar honderd gezinnen op 
wekelijkse basis. Zij verzamelen kleding en voedsel en verdelen dat onder mensen die vaak niet in 
aanmerking komen voor de voedselbank bijvoorbeeld omdat zij geen uitkering ontvangen maar wel armoede 
hebben. Helaas heeft SPA de afgelopen acht jaar meermaals mensen gesproken die nul inkomen hebben en 
die geen uitkering krijgen omdat zij (meestal) gezworven hebben en daardoor niet kunnen aantonen hoe zij de 
afgelopen twee jaar overleefd hebben. Zij overleven vaak vanwege dergelijke particuliere initiatieven. 
Logistiek hebben deze particuliere initiatieven vaak een probleem omdat zij hun spullen alleen thuis kunnen 
opslaan. SPA wil dat de gemeente meer ruimte in niet-strategisch vastgoed biedt om dergelijke particuliere 
initiatieven gericht op armoedebestrijding te ontplooien. Dat heeft niet alleen een positief maatschappelijk 
effect maar maakt het ook makkelijker om mensen die dergelijke hulp ontvangen te benaderen en de 
armoede beter in beeld te krijgen en er professioneel aan te werken. Idealiter zouden dergelijke particuliere 
initiatieven niet nodig moeten zijn maar helaas groeien ze in Sittard-Geleen. 
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SPA is bovendien van mening dat de sociale dienst op een andere wijze moet omgaan met mensen die 
gezworven hebben en hun leven weer op een rij aan het zetten zijn. 

 
Ofschoon SPA het een gemiste kans vindt dat de raadszaal en de fractiekamers gescheiden worden van de 
ambtelijke en bestuurlijke huisvesting is SPA van mening dat het hoog tijd is om tot realisatie van de 
huisvesting over te gaan. Niet alleen zijn de kosten die momenteel gemaakt worden al erg hoog maar qua 
duurzaamheid, Arbo-technisch en functioneel voldoen de huidige gebouwen niet hetgeen ook gevolgen kan 
hebben voor de kwaliteit van het werk. De kapitaallasten van de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting zullen 
echter niet hoger moeten zijn dan de kosten die momenteel voor de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting 
gemaakt worden. Dat schijnt het geval te zijn, reden voor SPA om met deze investering in te stemmen. 

 
Op 8 juli 2020 besloot de raad om voor ruim € 10 miljoen een nieuwe school en nieuwe sportaccommodaties 
te bouwen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht waarbij voorzien is dat herontwikkeling van de 
vrijkomende locaties nog bijna € 2 miljoen zal kosten. Daarmee kwam (voorlopig?) een einde aan een 
jarenlange strijd om waar de nieuwe school zou moeten komen. Ongeveer de helft van de inwoners van beide 
dorpen wilde dat de school in Grevenbicht komt en de anderen willen dat de school op de nieuwe locatie komt. 

 
De wijze waarop dit besluit erdoorheen gedrukt werd door GOB vindt SPA uiterst discutabel. 
GroenLinks was totdat het in 2018 tot de coalitie toetrad tegenstander van bebouwing van het middengebied. 
CDA en Stadspartij gaven in 2019 in de raad toe dat zij van tegenstander veranderden in voorstander van 
bebouwing van het middengebied om tot de coalitie te kunnen toetreden. Hoe geloofwaardig is de lokale 
politiek nog wanneer willens en wetens miljoen verspild worden om maar op het pluche terecht te komen? 

 
Onderzoek had in 2014 uitgewezen 
dat de voor- en nadelen van beide 
alternatieven ongeveer gelijk zijn. 

 
De ‘synergie met sport’ wordt zwaar 
beoordeeld ondanks dat menigeen 
die als ‘discutabel’ ziet. Telkens 
werd dit als doorslaggevend punt 
gebruikt om in het middengebied te 
gaan bouwen. 

 
Niet in de beoordeling opgenomen 
is het kostenverschil van circa 45% 
tussen de varianten (4 en 6 bleven 
over) en dat dit € 4 tot € 5 miljoen 
betreft. 

 
SPA vindt dit een voorbeeld van een verwerpelijke bestuurscultuur waarbij partijpolitieke belangen prevaleren 
boven algemeen belang. De wethouder die bij de ambtelijke huisvesting in december 2021 zeer gemotiveerde 
functionele bedenkingen van de Ondernemingsraad van het gemeentelijke personeel naast zich neerlegt 
omdat die zo’n € 5 miljoen kosten op een investering van € 31 miljoen stelt zonder blikken en blozen datzelfde 
bedrag extra ter beschikking voor dit project waarbij er een alternatief is dat even goed is, dat maar de helft 
kost en dat sneller kan worden uitgevoerd. 

 
SPA is vanaf het begin voorstander van bouw van een nieuwe school op de huidige locatie en renovatie van 
de sportaccommodaties geweest omdat deze de landschappelijke waarden in tact laten, het snelst 
gerealiseerd kunnen worden, het minste kosten en de leefbaarheid in beide kernen ten goede komt. 

 
SPA wil zo snel mogelijk realisatie van nieuwbouw van basisschool De Kingbeek want de staat van het 
huidige schoolgebouw laat niet toe om daar op verantwoorde wijze nog lang onderwijs te geven. 

 
Tegenstanders van de bouw in het middengebied ondernemen gerechtelijke stappen tot aan de Raad van 
State toe. Niet zij maar het college en de voorstemmende partijen, het GOB in het bijzonder, veroorzaken de 
vertraging die daardoor optreedt. Zij zijn immers degenen die willens en wetens de bouw willen realiseren in 
een gebied met zodanige landschappelijke waarde dat de bouw strijdig is met lokale- en provinciale visies en 
het bestemmingsplan. Wat hebben dergelijke visies en plannen nog voor waarde wanneer deze gewoon ter- 
zijde worden geschoven ondanks dat er goede alternatieven voor realisatie van een project voorhanden zijn? 
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Indien de rechters de tegenstanders van de bouw in het gelijk stellen dan wil SPA dat de raad zo snel mogelijk 
een nieuw besluit neemt over wat er moet gebeuren maar dit keer op bewezen draagvlak en op inhoud 
gefundeerd. Gezien de tweespalt die is opgetreden vindt SPA het belangrijk dat er dan één bijeenkomst wordt 
georganiseerd waarin voor- en tegenstanders van de bouw in het middengebied hun argumenten nog eens 
kunnen geven waarna alle volwassenen in Grevenbicht en Obbicht (anoniem middels stemming) hun voorkeur 
kunnen kenbaar maken. Bovendien wil SPA dat ook, middels een peiling, de mening van de overige inwoners 
van Sittard-Geleen wordt geïnventariseerd want het verschil in kosten is dermate groot dat dit daarmee van 
algemeen belang is. Daarna beslist de raad of nieuwbouw en renovatie op de huidige locaties plaatsvindt of 
dat de gemeente probeert om, indien mogelijk, de bouw in het middengebied alsnog te realiseren door de 
plannen aan te passen. 

 
Elders in Nederland is gebleken dat een school tijdens de zomervakantie gebouwd kan worden op basis van 
prefab, dat moet hier ook kunnen waardoor tijdelijke huisvesting tot een minimum kan worden teruggebracht. 
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Ambtenaren 
 
SPA is van mening dat ambtenaren onvoldoende worden ingezet voor de bevolking, voor de raad en wellicht 
ook voor het college. 

 
Weliswaar kunnen raadsleden technische vragen stellen en krijgen dan antwoord maar raadsleden kunnen 
ambtenaren niet inzetten om iets diepgaand te laten onderzoeken. SPA lost dat op door dan zelf onderzoek te 
doen maar ambtelijke hulp zou zeer welkom zijn omdat zij makkelijker toegang tot bronnen hebben en ook 
meer basiskennis hebben over bepaalde onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die SPA 
verrichtte naar leerlingenaantallen vanaf 2000 (accommodatiebeleid inzake ’t Klaverblad), duurzaamheid van 
HGN, spoorbrug Sanderbout, Oktoberfeest en andere evenementen. SPA is van mening dat elke partij een 
aantal onderzoeken moeten kunnen laten verrichten waarvan zij denkt dat die van groot belang zijn bij 
bepaalde dossiers. 

 
Burgerparticipatie zien alle partijen als een belangrijk en gewenst onderdeel van een nieuwe bestuursstijl. 
Onderdeel daarvan kan zijn dat burgers in staat worden gesteld om in bepaalde kwesties gespecificeerd 
onderzoek door ambtenaren te laten verrichten. Procedureel moet dat worden uitgewerkt, SPA denkt daarbij 
aan dat burgers een voorstel kunnen doen dat door de raad beoordeeld wordt of een bepaald aantal 
handtekeningen verzamelen. 

 
Het college laat veel onderzoeken door externe bureaus. Lang niet altijd wordt de raad van deze onderzoeken 
in kennis gesteld. SPA wil dat dit sowieso van elk onderzoek gebeurt. SPA is echter ook van mening dat 
ambtenaren best in staat moeten zijn om meer onderzoeken zelf te doen. Onderzoeksjournalisten doen dat 
ook en zij halen vaak belangwekkende resultaten boven tafel ook al hebben zij minder basiskennis over een 
onderwerp dan onze ambtenaren. SPA ziet een onderzoeksteam gevormd door ambtenaren (al dan niet in 
wisselende samenstelling naar gelang de te onderzoeken materie) als een mogelijkheid om kosten voor 
externe onderzoeken te verlagen, de kennis binnen de organisatie te vergroten en makkelijker en sneller 
relevante zaken te onderzoeken. Uiteraard blijft het nodig om specifieke expertise die niet binnen de 
organisatie aanwezig is te benutten maar SPA vermoedt dat het aantal externe onderzoeken beperkt kan 
worden en dat de kennisopbouw die binnen onze ambtenaren plaatsvindt positieve invloed heeft op de 
kwaliteit van ons beleid en onze besluitvorming. 

 
Gebleken is dat de adviezen die de verschillende bureaus de afgelopen vijftien jaar gaven niet tot de 
gewenste resultaten hebben geleid. SPA wil nagaan in hoeverre de adviezen beleidsmatig gevolgd zijn en in 
hoeverre het aan de uitvoering van het beleid ligt. Dit vindt SPA belangrijk teneinde vast te stellen waar de 
schoen wringt en of het verstandig is om nog langer gebruik te maken van betreffende adviezen en bureaus. 
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Bedrijventerreinen 
 
SPA is van mening dat bedrijventerreinen louter dienen voor het scheppen van werkgelegenheid aan, vooral, 
inwoners van deze regio en de inwoners van Sittard-Geleen in het bijzonder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De provincie heeft financiële belangen en de bestuurlijke 
zeggenschap op Chemelot overgenomen waardoor de 
gemeente alleen nog enige zeggenschap over 
bestemmingsplannen heeft.  
 
Bij VDL nam de provincie de zeggenschap over de 
uitbreiding (bestemmingsplannen) van de gemeente af. 
Blijkbaar mag dat wettelijk maar SPA vindt dit een wijze 
van besturen die niet kan want de gemeenteraad wordt zo 
beroofd van haar beslissingsbevoegdheid over grote delen 
van de gemeente en zaken die van essentieel belang zijn 
voor de leefbaarheid van haar inwoners. In feite probeert 
de provincie hiermee een bestuurslaag te verwijderen. SPA 
noemt dit misbruik van positie. Gezien het verleden van de 
‘vriendenrepubliek’ en dat recentelijk meerdere leden van 
Gedeputeerde Staten en de gouverneur zijn moeten 
aftreden vanwege schadalen is dit des te erger. 

 
De gemeente heeft, ook op milieugebied, een 
verantwoordelijkheid naar het MKB. Voor SPA betekent dit 
dat de gemeente en haar inwoners op geen enkele wijze 
enige verantwoordelijkheid jegens Chemelot en VDL 
hebben en dat de gemeente haar inwoners moet 
beschermen tegen de acties en plannen van de provincie 
plus de betreffende bedrijven die immers tegengestelde 
belangen hebben dan de bevolking van deze regio. maar 
heeft geen verantwoordelijkheid t.o.v. het grootbedrijf, die 
zijn ook volledig verantwoordelijk voor hun 
milieuproblematiek. SPA ziet geen reden waarom onze 
inwoners financieel of anderzijds moeten bijdragen aan 
deze grootbedrijven.           ©De Limburger 

 
Op logistiek gebied is ook vrijwel alles volgebouwd op de bestaande locaties. Nationaal en ook provinciaal 
wordt steeds vaker de ‘verdozing’ van het landschap als een probleem ervaren. SPA is het hier volledig mee 
eens: geen verdere uitbreiding van blokkendozen oftewel enorme loodsen voor distributiecentra en dergelijke. 
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Uit het Ecorys-onderzoek ‘Behoefte werklocaties 
Westelijke Mijnstreek’ (oktober 2021) bleek dat 
bedrijven tot 2030 maar liefst 70 tot 106 hectare 
bedrijventerrein denken nodig te hebben. Dit is 
EXCLUSIEF datgene wat Chemelot, VDL en grote 
logistieke bedrijven willen (honderden hectaren). 
 
Op bestaande bedrijventerreinen is nog voldoende 
ruimte beschikbaar om het regionale- en lokale MKB 
(‘Klassiek- gemengd’) te bedienen indien we 
sectoren die niet of nauwelijks bijdragen aan groei 
van de werkgelegenheid (industrie en logistiek) 
weren. Ecorys geeft aan dat het MKB veel 
arbeidsintensiever is en veel meer binding met de 
regio heeft dan logistiek en industrie en daarom 
prioriteit verdient. 

 
 
In 2019 schrijft de Anteagroep ‘Met de 
uitbreiding neemt de oppervlakte van VDL 
Nedcar toe van 93 ha. in de huidige situatie 
naar ca. 175 ha. in de toekomstige situatie.’ 
Planologisch is dat 25 ha uitbreiding, de rest 
betreft agrarisch en natuur (o.a. Sterrebos). 
 
Op 31 december 2020 werkten op Chemelot 
Industrial Park 3935 mensen hetgeen zeer 
weinig is voor een gebied van 701 hectare. 
Voor zo’n groot bedrijventerrein zijn de 
inkomsten die de gemeente via de OZB 
ontvangt laag omdat Chemelot OZB betaalt 
over de gebouwen en de grond maar niet 
over alle fabrieken en andere installaties. 

 
In 2019 werden honderden werknemers van Sitech Services verplaatst van Chemelot Industrial Park naar de 
Bright Houses op Chemelot Campus teneinde te verbloemen dat de Chemelot Campus haar doelstelling niet 
gehaald had. Deze werknemers (en anderen) verrichten service werkzaamheden (bijvoorbeeld planning, 
vergunningen) die ook elders kunnen gebeuren.  
 
De OVV (Onderzoeksraad Voor Veiligheid) heeft aangegeven dat mensen die niet persé op zo’n gevaarlijke 
plek moeten werken elders werkzaam zouden moeten zijn. Daar komt weinig van terecht. SPA ziet de Chemelot 
Campus wel als een activiteit die passend is nabij de bebouwde omgeving van Sittard- Geleen maar is van 
mening dat uitbreiding niet buiten de huidige poorten van Chemelot moet plaatsvinden. Spin-offs kunnen zich 
wel buiten Chemelot vestigen maar het mag niet zo zijn dat deze het normale regionale- en lokale MKB 
verdringen want te eenzijdig focussen op een sector is op de lange termijn slecht. 

 

 
De provincie schreef in 2021 dat zij ervan uitgaan dat 1 baan in de industrie ook 1 baan indirecte 
werkgelegenheid oplevert. SPA gaat er vanuit dat dit ook geldt voor de banen op Chemelot Industrial Park. 
Voor Chemelot Campus gaat SPA uit van een multiplier van circa 1,7 gebaseerd op onderzoek dat Chemelot 
eerder verrichtte. 
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Nader onderzoek naar de aard van bedrijven die op Chemelot gevestigd zijn leverde op dat vele honderden 
werknemers werkzaam zijn bij bedrijven die vaak tot indirecte werkgelegenheid worden gerekend. 
Voorbeelden: Mammoet, Katoen Natie, RWE, Hertel, A Hak etc. Bovendien is het van belang of de indirecte 
werkgelegenheid in deze regio terecht komt en niet elders ver weg want daar gaat het ons om! 

 
SPA is van mening dat het nodig is om goed na te gaan wat de multiplicator voor indirecte werkgelegenheid 
daadwerkelijk is want dat is steeds een belangrijker factor wanneer het gaat om de werkgelegenheid die 
Chemelot verondersteld wordt op te leveren. Telkens weer worden zonder goede onderbouwing heel hoge 
multiplicatoren (4 tot 10) genoemd. SPA vraagt al jaren om een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse) van Chemelot. Daaruit kan blijken wat de toegevoegde waarde van Chemelot is en welke nadelen er 
lokaal aan kleven waardoor deze gericht gecompenseerd kunnen worden. 

 
Uitbreiding van Chemelot naar de Lexhy is onaanvaardbaar. Niet alleen heeft Chemelot nog bijna 100 hectare 
grond beschikbaar binnen de poorten maar de verduurzaming biedt ook mogelijkheden voor veiligere 
processen en daarmee voor efficiënter ruimtegebruik en om veiligheidswinst te behalen. Uitbreiding naar de 
Lexhy betreft bovendien langjarige grondspeculatie van DSM en een ‘kadootje’ van de samenleving van circa 
€ 150 miljoen. Uitbreiding van bedrijventerrein levert andere gemeenten zo’n bedrag op en Sittard-Geleen 
(vrijwel) niets. 

 
Chemelot ligt tussen de bebouwde kommen van Beek, Stein en Sittard-Geleen en het is niet zo dat die 
bebouwde kommen rondom Chemelot liggen en daarvoor dan maar moeten wijken: DSM en later Chemelot 
slokten steeds meer grond op en groeiden zo naar de bebouwde kommen toe. SPA vindt dat de grenzen aan 
uitbreiding zijn bereikt. 

 
Bovendien is SPA van mening dat er best mag worden gesteld dat bedrijven die een activiteit starten of 
uitbreiden vanaf de start structureel minstens 20 banen per hectare moeten opleveren. 

 
In het kader van de nieuwe Omgevingswet bepleitte het college dat (zeer) kwetsbare activiteiten, zoals 
scholen en verzorgingshuizen, verplaatst moeten worden naar verder weg van Chemelot. Dat komt neer op 
uitwaartse zonering en is voor SPA onaanvaardbaar, te meer omdat het nationale en gemeentelijke beleid is 
dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen en de vergrijzing veroorzaakt dat juist die mensen steeds 
minder zelfredzaam worden. 

 
De veroorzaker van de problemen, Chemelot, moet worden aangepakt. Zij moeten niet alleen veiligere 
processen en installaties gaan gebruiken maar ook de gevaarlijkste installaties centreren binnen hun gebied. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat de ACN-fabriek veel verder weg van Lindenheuvel moet komen te staan. 
Chemelot betaalt weinig OZB omdat, volgens BsGW, de installaties ‘werktuigen’ zijn en verplaatsbaar zijn. 
Alleen over de gebouwen en de grond, waarvoor kortingen worden gegeven, betaalt Chemelot OZB. 
De gemeente is hier de afgelopen jaren tientallen miljoenen door misgelopen. SPA vindt dit een vorm van het 
‘te dienstbaar opstellen van de overheid’ en daar moet een einde aan komen. Daarvoor is een lobby bij de 
VNG en de Tweede Kamer nodig. 
 
Het totaal aan bedrijventerrein is in Sittard-Geleen veel te groot daarom wil SPA geen uitbreiding meer. 
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Begroting 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op een begroting van 379 miljoen heeft de gemeente 1% (3,689 miljoen) over t.o.v. wat er wettelijk minimaal 
nodig is om de risico’s en bestemmingen af te dekken. Er is geen ruimte om lokale belastingen verder te 
verhogen indien dat nodig zou zijn: de belastingcapaciteit is reeds zodanig dat het VNG en het college dit als 
‘risicovol’ kwalificeren. 
 

 
De schulden lopen de komende jaren verder op maar zouden daarna dalen. Het valt te bezien of dat gebeurt. 
In deze prognose is maar beperkt rekening gehouden met gevolgen die Corona voor de gemeente heeft. 
SPA is er verre van gerust op dat Corona vrijwel geen invloed op de gemeentelijke financiën zal hebben en 
wil mede daarom een voorzichtig financieel beleid. 
 
Het beleid zal gericht moeten worden op verhoging van de solvabiliteit en verlaging van de schuldquote en 
de belastingcapaciteit teneinde toekomstige generaties niet te zeer te belasten met de gevolgen van het  
financiële beleid van de afgelopen vijftien jaar. 
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Bestuurscultuur bestuurlijke verantwoordelijkheid 
 
SPA rekent de betreffende bestuurders en hun partijen die de coalities vormden de financiële ontwikkeling en 
de gevolgen daarvan zwaar aan: zij zijn de oorzaak dat de gemeente er zo verloederd uitziet, onze inwoners 
en bedrijven zich blauw betalen, voorzieningen achteruit holden en de gemeente er financieel niet goed 
voorstaat. 

 
Het verweer dat de Rijksoverheid veel gekort heeft en veel werk naar de gemeenten overhevelde slaat 
nergens op want dat geldt ook voor andere Nederlandse gemeenten en de meesten hebben hun zaakjes veel 
beter op orde. Goed bestuur blijkt juist in lastige perioden, daar heeft het echter aan ontbroken in Sittard- 
Geleen. 

 
Dat blijkt ook uit de wijze waarop er bestuurd werd: de achtereenvolgende colleges kregen onvoorwaardelijke 
steun van de coalitiepartijen in de raad waarbij de inbreng van de oppositie categorisch terzijde werd 
geschoven en falende bestuurders door dik en dun werden gesteund. Dieptepunt was dat in de raadsperiode 
2014-2018 wethouders van CDA en GOB elkaar niet konden luchten of zien maar de partijen wel afspraken 
dat zij samen de rit zouden voltooien. Dat leidde tot veel slechte en dure besluiten. Dat wethouders die in het 
HGN-dossier op eigen houtje zonder overleg miljoenenbeslissingen namen en de raad niet en onjuist en 
onvoldoende hadden ingelicht niet werden weggestuurd in 2021 tonen aan hoe zeer de bestuurscultuur verrot 
is in Sittard-Geleen en hoezeer het nodig is dat dit grondig verandert. Bovendien heeft SPA ervaren dat er een 
angstcultuur onder de ambtenaren heerst: enkele ambtenaren waren aanvankelijk bereid te praten over 
misstanden binnen de gemeente maar deden dat uiteindelijk niet met als argument dat zij bang waren voor 
persoonlijke gevolgen. 

 
Het GOB domineerde het college, beheerde bijna vijftien jaar de financiën en is hoofdverantwoordelijke voor 
de huidige situatie. Het CDA was ook vrijwel steeds in het college en had veel invloed vanwege haar omvang 
en connecties. De PvdA en Groen Links maakten eveneens vaak deel uit van de coalitie en het college en 
zijn in grote mate medeverantwoordelijk voor de toestand waarin de gemeente, ook financieel, verkeert. SPA 
is van mening dat het heel goed voor onze gemeente en haar inwoners is indien genoemde partijen de 
komende vier jaar veel minder invloed hebben en niet weer het college domineren. Het lijkt SPA voor de 
gemeente en voor de partij heel goed dat GOB geen deel uitmaakt van een nieuwe coalitie. 

 
De spoorbrug in Sanderbout was in 2016 nog ‘redelijk goed’ bevonden bij een grote technische inspectie maar 
bleek volgens het college in juli 2019 rijp voor de sloop omdat het technische onderhoud van de weg over de 
brug onvoldoende was en er daardoor schade aan de constructie van de brug ontstaan was. De gemeente, en 
dus het college want dat is belast met de uitvoering, is verantwoordelijk voor de weg. Prorail is 
verantwoordelijk voor de constructie van de brug. In juli 2019 werden de resultaten van een extern technische 
onderzoek openbaar met daarin: ‘Het huidige aangetroffen schadebeeld vertoont een directe relatie met de 
slechte staat van onderhoud van de asfaltconstructie op de rijvloer van het viaduct.’ en er wordt 
geconcludeerd dat ‘De inschatting is dat bij de huidige situatie de veiligheid van het kunstwerk voor de korte 
termijn (0 - 3 jaar) niet wordt belemmerd.’ De brug werd in 1966 gebouwd om voertuigen met 3 assen van elk 
15 ton aslast (dus 45 ton last) te kunnen dragen. SPA zocht uit dat er voor de brug al heel snel na de bouw 
een aslastbeperking van 2 ton werd ingesteld omdat de toegangswegen een zwaardere belasting niet 
aankonden. Vermoedelijk is er een fout gemaakt bij de plaatsing van het bord en werd een lastbeperking van 
2 ton ingesteld want een onderzoek waarin dit wordt berekend of een (nieuw) verkeersbesluit ontbreekt. 
De onderzoekers hebben geen onderzoek gedaan naar wat de brug anno 2019 wel aankan maar alleen 
aangegeven dat de brug ‘vermoedelijk’ een aslast van 10 ton (voertuigen met 3 assen van elk 10 ton aslast; 
dus 30 ton totaal) niet aankan en dat een aslastbeperking van 2 ton veilig is. 

 

Het bord met de lastbeperking van 2 ton werd in april 2019 door de gemeente als uitgangspunt genomen om 
de brug voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten met als argumentatie dat het heel moeilijk is om te vermijden 
dat er SUVs met een gevulde aanhanger zwaarder dan 2 ton over de brug zouden kunnen rijden. Er hadden 
verkeersmaatregelen getroffen kunnen worden (borden en fysiek) die afsluiting voor verkeer zwaarder dan 2 
ton (last of aslast) verbieden. Dat mensen zich niet altijd aan verkeersregels houden betekent nog niet dat je 
daarom maar alle verkeer moet verbieden, dat is echter wel de consequentie van de motivatie van het college. 
SPA ziet dit daarom als een drogreden en een poging om het falen van het college, zij hebben immers door 
slecht onderhoud ervoor gezorgd dat de brug tussen 2016 en 2019 grote schade optrad, te maskeren. 

 
Dat er meer dan duizend handtekeningen werden opgehaald om deze voor Sanderbout zeer belangrijke brug 
open te houden was voor het college geen reden om nader onderzoek te doen. 
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Enkele bewoners die bezwaar maakten tegen het besluit om de spoorbrug in Sanderbout af te sluiten kregen 
te horen dat zij geen ander belang hebben dan andere inwoners van Sanderbout en daarom het bezwaar 
niet ontvankelijk was. Juridisch blijkt dit bij een verkeersbesluit juist te zijn maar wanneer er zoveel commotie 
ontstaat en er zo’n grote belangen voor de bewoners van een wijk zijn vindt SPA het noodzakelijk dat het 
besluit wordt heroverwogen op basis van aanvullend onderzoek waaruit blijkt wat de brug wel aankan. De 
huidige gemeentelijke bezwaarprocedure bekijkt of de gemeente juridisch en procedureel goed heeft 
gehandeld maar beoordeelt een bezwaar niet inhoudelijk. Burgers verwachten van een bezwaarcommissie 
echter dat hun bezwaar inhoudelijk wordt beoordeeld en niet alle juridisch. SPA heeft al meermaals aan de 
orde gesteld dat de bezwaarcommissie ook inhoudelijk moet oordelen maar daar wil de politiek in Sittard-
Geleen niet aan en het college wilde in deze casus ook zelf geen nader onderzoek doen. SPA vindt dat het 
gemeentebestuur hierdoor onvoldoende rekening houdt met belangen van haar inwoners. 

 
SPA vindt het erg belangrijk dat onze inwoners geraadpleegd worden wanneer er belangrijke en omstreden 
besluiten genomen moeten worden door de gemeenteraad. Niet voor niets is gebleken dat slechts 11% van de 
bevolking vertrouwen in de gemeentelijke politiek heeft. Onze inwoners moeten serieus worden genomen! 
Het opofferen van onze schaarse ruimte en natuur voor de uitbreiding van Chemelot dat uit een groot deel van 
Europa plastics wil inzamelen met allerlei gevolgen voor deze regio is volgens SPA iets wat een enorme 
impact op de gemeente zal hebben voor vele decennia. Daar hoort de gehele bevolking over geraadpleegd te 
worden in plaats van dat over te laten aan enkele raadsleden waarbij een min of meer toevallige politieke 
meerderheid voor of tegen is. De gemeenteraad heeft mogelijkheden om referenda uit te schrijven. SPA wil 
dat die mogelijkheid gebruikt wordt. 

 
SPA heeft de afgelopen jaren meerdere keren ervaren dat het college haar wettelijke informatie plicht 
onvoldoende of niet nakomt. Zo heeft SPA, wettelijk openbare, begrotingen en jaarrekeningen opgevraagd op 
een niveau dat controle van de geldstromen echt mogelijk maakt maar deze niet gekregen. Berenschot 
constateerde in het HGN-dossier dat de raad ‘niet, te laat, onvolledig en onjuist’ geïnformeerd was. SPA vindt 
het absurd dat de voltallige coalitie het functioneren en de positie van de betreffende wethouder niet ter 
discussie wilde stellen en deze handhaafde. Een dergelijke handelwijze ondergraaft het vertrouwen van onze 
inwoners in de lokale politiek enorm en maakt de raad krachteloos. SPA wil dat bestuurders afgerekend 
worden op hun daden en indien zij de raad niet volledig, juist en tijdig informeren dat deze bestuurders 
moeten opstappen. 
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Centra 
 
In het megaproject Zitterd Revisited heeft de gemeente heel veel geld geïnvesteerd. Sittard-centrum ziet er nu 
mooier uit dan voorheen al zijn lang niet alle investeringen (o.a. De Ligne) een succes. Met de bouw van het 
huis aan de markt is het centrum van Sittard voltooid en wordt het hoog tijd om de focus van investeringen in 
centra te verleggen naar andere delen van de gemeente en naar andere aandachtsgebieden (o.a. openbare 
ruimte) want daar zijn die harder nodig. 

 
Het beleid zal er voor Sittard op gericht moeten zijn om geen verdere uitbreiding van winkelvloeroppervlak te 
realiseren en om bestaande leegstaande panden te vullen met lokale ondernemers. Bij de bouw van De Ligne 
werd reeds gewezen op het gevaar van teveel winkelvloeroppervlak en dat lokale ondernemers daarvan de 
dupe zouden worden. Inmiddels eiste de provincie dat het winkelvloeroppervlak verkleind werd, hetgeen 
gebeurde door dat bij het V&D-gebouw weg te nemen. Zowel De Ligne als de winkelstraten hebben al jaren te 
kampen met leegstand, mede veroorzaakt door algemene ontwikkelingen waaronder krimp en internet. 
Wonen boven winkelpanden in de binnenstad van Sittard wordt bevorderd teneinde de leegstand te 
verminderen. Aanloopstraten, waaronder de Steenweg, zullen hun winkelfunctie verliezen. 

 
Sittard-centrum biedt voldoende gelegenheid om gezellig te vertoeven rond de markt en in het hele centrum. 
Van mensen met beperkingen hoort SPA echter steeds weer dat de straten problemen geven met lopen. 
In Geleen-centrum is er nog meer leegstand dan in Sittard en ontbreekt het aan gezelligheid met gevolg dat 
mensen, jongeren nog meer dan senioren, wegblijven en het voor ondernemers weinig lucratief is om een 
winkel uit te baten. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden: het is broodnodig dat het ook in Geleen- 
centrum weer aantrekkelijker wordt om er te verblijven. Daarvoor is in ieder geval nodig dat de aankleding van 
het centrum verbetert. 

 
Wat momenteel ontbreekt aan Geleen-centrum is uitvoering van een duidelijk en zowel door de ondernemers 
als door de gemeente gedragen plan. SPA pleit niet voor nog meer onderzoeken maar voor het gebruik van 
kennis en ervaring die reeds is opgedaan. Ondernemers, bevolking, ambtenaren en de politiek behoren in 
staat te zijn om samen een gedragen lijn uit te zetten en die ook uit te voeren. We moeten uitgaan van eigen 
kracht, goed nagaan waar we naartoe willen en wat er precies ontbreekt (welke winkels / horeca / 
voorzieningen) om dat te bereiken. Daarbij is het nodig om goed voor ogen te hebben wat de verschillende 
doelgroepen zoeken in het centrum. Geleen zal nooit meer het bloeiende centrum worden zoals ten tijde van 
de groei in de mijntijd maar er is geen enkele reden waarom Geleen niet een centrum kan hebben 
vergelijkbaar met plaatsen van dezelfde omvang. Concurrentie van Stein en Beek (Makado) is er en zal er ook 
blijven maar beide zijn aanmerkelijk kleiner dan Geleen en op lange termijn werkt dat in het voordeel van 
Geleen mits we niet bij de pakken neerzitten. Algemene ontwikkelingen, waaronder internet, zullen hun 
invloed op alle centra hebben, ook op die van de concurrentie. Hoe duidelijker we zijn in de formulering van de 
doelen, hoe beter de markt zal reageren daarop. 

 
Menigeen, ook het centrummanagement, is van mening dat de te lage bezoekersstroom het resultaat is van 
het parkeerbeleid omdat parkeren in Beek en Stein gratis is en in Geleen-centrum niet. SPA onderkent het 
belang van parkeerbeleid en dat gratis parkeren positief kan werken voor Geleen-centrum maar het gaat SPA 
te ver om dat als ‘de oorzaak’ aan te wijzen. SPA ziet de ‘shop and run’ gedachte als veel belangrijkere 
oorzaak van de problemen. Wat is de meerwaarde van supermarkt Jan Linders in het centrum indien mensen 
geacht worden naar binnen te rennen, boodschappen te doen en vervolgens weer weg te rennen? Ligt Jan 
Linders dan niet beter op een bedrijventerrein? Wanneer ‘verblijf’ aantrekkelijker is kan Jan Linders echter als 
publiekstrekker fungeren en heeft dan meerwaarde voor het centrum. 

 
In de shop and run gedachte is elk parkeertarief teveel. Wanneer verblijf belangrijker wordt ligt dat anders, dan 
biedt het centrum ook iets extra’s. Momenteel wordt ‘parkeren’ als ‘product’ gezien door de gemeente. SPA 
ziet ‘parkeren’ als een ‘voorziening’. SPA ziet ‘parkeren’ als een voorwaarde om het centrum te laten 
functioneren. Voor SPA hoeft parkeren daarom niet kostendekkend te zijn maar kan dat afgestemd worden op 
wat geboden wordt. De bouw van de gemeentelijke garages hebben veel geld gekost. Dat geld mag de 
gemeente best terugverdienen middels parkeerinkomsten. Parkeren op straatniveau kost de gemeente in 
principe veel minder. Welk bedrag de gemeente daarvoor vraagt kan daarom een politiek besluit zijn waarbij 
prijsverschillen tussen locaties goed verdedigbaar zijn op basis van het daar gebodene. Volgens SPA is het 
huidige tarief voor de parkeergarage onder de markt (eerste uur gratis, daarna € 1 per uur) goed. Bij parkeren 
op het terrein aan de Elisabethstraat acht SPA € 1 per uur (maximum 3 uur parkeren) passend. Het tarief bij 
parkeren op de straten wordt bepaald door een politieke keuze. Een hoog tarief, op een locatie of generiek, 
kan zijn om inkomsten te genereren of om parkeren ter plekke te ontmoedigen. Een laag tarief (of gratis 
bijvoorbeeld met een blauwe zone) kan als doel hebben om meer mensen te trekken. Velen ervaren het 
huidige tarief van € 1,90 per uur als duur. SPA is het daarmee eens maar tekent daarbij aan dat veel 
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gemeenten een nog hoger tarief hanteren. Op dit moment acht SPA dit bedrag te hoog voor wat Geleen- 
centrum te bieden heeft. Wat een goed tarief is zal moeten worden bezien in het licht van wat geboden wordt 
en wat de concurrentie hanteert. 

 
SPA is overigens van mening dat er terdege naar parkeren moet worden gekeken nu de ambtelijke 
huisvesting naar Geleen-centrum komt en er met nieuw elan gewerkt gaat worden aan revitalisering van 
Geleen-centrum. Mensen die in het centrum werken, waaronder ambtenaren, behoren hun auto te parkeren 
op goed bereikbare plekken die niet concurreren met bezoekers van het centrum. Tariefstelling kan hierbij 
helpen. 
 
De parkeergarage bij het ziekenhuis mag gene melkkoe van de gemeente worden, mensen komen daar 
echt niet voor hun plezier! 

 
SPA is ervan overtuigd dat de gemeente veel meer moet inspelen op de groeimarkt 
‘senioren’ waarbij het een voordeel kan zijn dat we twee onderscheidende centra 
hebben. In Geleen-centrum verblijven vrijwel alleen senioren, in Sittard-centrum 
jongeren, volwassenen en senioren. Dat Sittard daarbij meer op jongeren (15 tot 25 
jaar; 15680 inwoners) en Geleen meer op senioren (50 tot 80 jaar; 41415 
inwoners), richt is niet verkeerd en kan helpen. De andere leeftijdsgroepen moeten 
echter niet door de inrichting en focussering min of meer worden uitgesloten. 

 
Ook het Geleense centrum behoort niet alleen op senioren gericht te zijn. Daarom is het nodig dat Geleen- 
centrum meer faciliteiten biedt gericht op jongeren en volwassenen. Minimaal twee horecagelegenheden 
gericht op jongeren zijn hard nodig en ook een hangplek voor jongeren kan wenselijk zijn. Ondernemers, 
vooral jongeren, welke in brede zin diensten aan ouderen leveren moeten gestimuleerd worden om zich in 
onze gemeente te vestigen. Op termijn ontstaat daardoor een beter evenwicht tussen jong en oud. 

 
Hangjongeren is een probleem van alle tijden. Een aanpak gericht op het betrekken van de jongeren en het 
creëren van een eigen plek levert dan vaak resultaat op. Anders wordt het indien er overlast is die overgaat in 
crimineel gedrag. In zo’n geval is het aanpakken van de leiders en handhaving nodig. SPA ontving de 
afgelopen jaren meermaals signalen dat dit in onvoldoende mate gebeurde. Verbetering is nodig. 

 
Idealiter zou een groene verbinding tussen Glanerbrook en het centrum tot stand gebracht moeten worden via 
de groenstrook tussen de Rijksweg en Op de Vey ter hoogte van de Raadhuislaan. Hoe de laatste circa 
honderd meter tot Glanerbrook moet worden overbrugd is echter niet duidelijk vanwege de aanwezige 
bebouwing. SPA acht het ook de moeite waard te onderzoeken of er, op lange termijn, een verbinding tussen 
het groengebied van De Haese met het centrum gemaakt kan worden, wellicht dat het Fortunapark hierin een 
rol kan vervullen. 

 
SPA wil het verblijven in Geleen-centrum tijdens slecht weer bevorderen en bedrijvigheid aantrekken door de 
Gravenstraat, een deel van de Salmstraat en de Ansemburgstraat volledig te overkappen met afsluitbare 
toegangen. Langs de voorkant van het voormalige V&D-gebouw wil SPA een open overkapping, met groen 
dak, waardoor mensen daar droog kunnen lopen maar het contact met de Nieuwe markt niet verloren gaat. 
Geleen is geen Rotterdam en trekt slechts op zaterdag of met evenementen voldoende bezoekers om te 
rechtvaardigen dat de hele Nieuwe markt wordt overkapt. Wil men dat toch dan moet de gemeente ook vol de 
strijd aangaan met Makado anders blijft het een halve maatregel die te weinig resultaat zal opleveren. 
In geval van volledige overkapping van de Nieuwe markt wil SPA dat het dak wordt ingericht als groene oase 
en verblijfsruimte met een parkachtige uitstraling. SPA ziet echter meer in het herinrichten van de Nieuwe 
markt met een groenstrook van minimaal tien meter breed met lage struiken, bloemen, stromend water en 
zitbanken. Daarbij moet er ruimte blijven voor een aantal marktkramen. De kermis zal daar dan wellicht minder 
hoge attracties kunnen plaatsen, dat moet dan maar elders. Bekeken moet worden of verblijf in die groene 
ruimte ook bij minder goed weer mogelijk gemaakt kan worden. Winkelen blijft voor SPA de overheersende 
functie van Geleen-centrum maar verblijf is vrijwel net zo belangrijk. 

 
Een kantine in de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting vindt SPA overbodig aangezien dit tegen de gedachte 
is die al vanaf de fusie uitgangspunt van beleid is om in Sittard te mikken op toerisme en schoolgaanden en de 
ondernemers in Geleen-centrum te laten profiteren van gemeentelijke huisvesting. Dat bespaart bovendien 
veel geld en levert ook een bijdrage aan het aantal mensen dat overdag, vooral tussen de middag, in het 
centrum verblijft. SPA acht het niet onmogelijk dat er zelfs een politiek-café ontstaat waar burgers politici 
kunnen ontmoeten en/of informeel met ambtenaren kunnen praten. 
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SPA gelooft erin dat lokale ondernemers met unieke winkels het verschil maken in centra en wil deze MKBers 
daarom zoveel mogelijk steunen en bevorderen dat er starters komen en dat deze ook blijven. 
Natuurlijk is het ook nodig om, naast de supermarkten, een aantal vestigingen van de landelijke ketens te 
hebben maar SPA ziet dit als additioneel en niet als basis voor een gezellig en functionerend centrum. 
 
Zowel Sittard-centrum als Geleen-centrum hebben last 
van hittestress. De afgelopen jaren is er reeds veel 
gedaan om dat in Sittard tegen te gaan. Dat de 
Geleenbeek nu weer meanderend langs Munstergeleen 
stroomt is duidelijk een verbetering. Alhoewel er nog geen 
water in de grachten is en er vertraging is bij de uitvoering 
van een deel van Corio-Glana is duidelijk dat er 
werkzaamheden zijn uitgevoerd die resultaat moeten 
opleveren en heeft realisatie van de verbinding van het 
centrum met de Sint Rosakapel ook een meerwaarde. 
In Geleen-centrum is de opgave een stuk lastiger om hittestress te verminderen omdat de Geleenbeek veel 
verder van het centrum gelegen is dan in Sittard. De in Kelmond ontspringende Keutelbeek werd in Beek en in 
Geleen overkapt voordat deze in de Geleenbeek uitmondt. Het Waterschap wil deze beek weer ontkluizen en 
in Beek is dat reeds deels het geval. Deze beek stroomt verder langs Glanerbrook maar kan niet als bron voor 
stromend water in het Geleense centrum gebruikt worden omdat deze beek onderdeel is gemaakt van het 
rioolsysteem en ontkluizing daarom te duur wordt. 
 
Afgezien daarvan vermoedt SPA dat de daken van de panden in het centrum gebruikt kunnen worden om 
water op te vangen en dit ondergronds op te slaan en vervolgens voor vergroening van het centrum te 
gebruiken. Ook water dat op de markt valt kan wellicht, deels, worden opgevangen en voor irrigatie gebruikt 
worden. Een en ander zal onderzocht moeten worden en realisatie zal langer dan één raadsperiode vergen.. 
Uiteraard zal de gemeente dit moeten faciliteren en het samen met de ondernemers moeten doen en kunnen 
tegelijkertijd ook andere duurzaamheidsmaatregelen aan de winkelpanden verricht worden. 
 
SPA is van mening dat een lange termijnplan voor vergroening van Geleen-centrum moet worden gemaakt 
en uitgevoerd. 
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Economie 
 
SPA is ervan overtuigd dat stimulering van het MKB veel belangrijker is voor de werkgelegenheid en de 
aantrekkelijkheid van de gemeente dan in te zetten op de grote bedrijven. 

 
SPA is van mening dat het zeer onverstandig is om de ontwikkeling van een gemeente afhankelijk te maken 
van één bedrijf en zeker niet van een bedrijf dat bekend staat als de op een na grootste industriële vervuiler 
van Nederland. Naast dat de Toekomstvisie enkele volstrekt onrealistische doelen stelt (o.a. ‘In 2030 hebben 
we de georganiseerde misdaad weggedreven’) en SPA geen visies onderschrijft die gewoon niet haalbaar zijn 
is dat de voornaamste reden dat SPA de Toekomstvisie 2030 niet heeft onderschreven. SPA werkt echter 
actief mee aan onderdelen van die Toekomstvisie waar SPA wel achter staat. 

 
Al bijna vijftig jaar is telkens weer geprobeerd om ‘de verbinding tussen DSM/Chemelot als basis te gebruiken 
voor de ontwikkeling van Geleen en later Sittard-Geleen’. Dat is faliekant mislukt met als voornaamste oorzaak 
dat Chemelot er weinig tot geen belang bij heeft. Ook de afgelopen vijftien jaar werd in de coalitieakkoorden 
steeds weer de verbinding van Geleen met Chemelot als belangrijk doel beschouwd en ook de Toekomstvisie 
2030 staat er bol van. Chemelot heeft echter in al die jaren die verbinding niet één keer genoemd in haar 
visies of plannen en daar ook geen geld voor uitgetrokken. Dat zegt genoeg: de voorgaande college hebben 
op het verkeerde paard gewed. 

 
Sittard-Geleen heeft genoeg andere bedrijven, bijvoorbeeld Boels en Zuyderland, die voor veel 
werkgelegenheid zorgen, waar onze inwoners direct gebruik van maken en die veel beter passen bij onze 
duurzaamheidsambities. SPA is het dus niet eens met de Toekomstvisie die de ontwikkeling van Geleen- 
centrum in grote mate afhankelijk wil maken van Chemelot. Dat neemt niet weg dat indien er mogelijkheden 
zijn in relatie tot Chemelot SPA die wil bekijken en ondersteunen. 

 
SPA wil het MKB stimuleren en faciliteren, ook met de verduurzaming. Bruisende centra in Sittard en in 
Geleen horen daarbij en enkele wijkcentra kunnen versteviging goed gebruiken. Gezelligheid, ook nadat de 
winkels gesloten zijn, is daarbij volgens SPA essentieel. Dat hangt niet alleen samen met het aantal en de 
soort winkels maar zeer zeker ook met de inrichting van de centra. Planten, wellicht water, zitbanken, 
ingevulde open ruimten (markten), terrasjes bij horeca etc. 

 
Het college schrijft in de Programmabegroting 2022 ‘Inwonersgroei is cruciaal, door ontgroening en vergrijzing 
is grote druk op het arbeidsaanbod. Dat is een risico voor de economische groei.’ SPA acht het zeer de vraag 
of Sittard-Geleen economische groei moet nastreven en of inwonersgroei echt cruciaal is. SPA acht 
bevordering van het welzijn van haar inwoners van veel groter belang dan economische groei. Wanneer we de 
stijging van het sterfteoverschot ten gevolge van vergrijzing kunnen opvangen door instroom van nieuwe 
bewoners is dat volgens SPA al heel wat. Volgens de prognoses het inwonertal in Limburg in 2040 ongeveer 
gelijk aan dat van de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de bevolkingstoename als groot en te bestrijden 
probleem werd beschouwd. 

 
De bevolking groeit in Nederland nog de komende tien tot vijftien jaar en de toename van thuiswerken biedt 
kansen. Mensen hoeven veel minder dicht bij hun werk te wonen en nu al zie je dat wonen met meer groen in 
ruimere woningen populairder wordt bij mensen die in de randstad wonen. Indien Sittard-Geleen daarvan wil 
profiteren zal het imago moeten veranderen van industriegemeente naar woon- en verblijfgemeente. Daarbij 
kan de nabijheid van fysieke arbeidsplaatsen als gevolg van het vrijkomen daarvan vanwege vergrijzing 
aantrekkelijk zijn. De komende vijftien jaar komen er jaarlijks gemiddeld 450 ouderen bij. Slechts een klein 
deel van hun (zo’n 3%) heeft armoede, de anderen willen hun geld graag besteden aan dingen die hun 
plezieren. Jonge innovatieve ondernemers kunnen daarop inspelen en een goede boterham verdienen. De 
gemeente moet dit veel meer uitdragen dan nu het geval is. 

 
Dat Ecorys voorspelt dat de werkgelegenheid in de Westelijke Mijnstreek hooguit gelijk zal blijven en 
vermoedelijk zal afnemen met maximaal 3100 arbeidsplaatsen ondanks dat zo’n 20% van de werknemers 
vervangen zullen moeten worden en er zeer grote ruimtevraag is vanuit de industrie, de logistiek en het lokale- 
en regionale MKB duidt erop dat er kansen liggen om de bevolkingsopbouw te verjongen maar ook dat 
bevolkingsgroei waarschijnlijk niet zal plaatsvinden. SPA onderschrijft de stelling ‘inwonersgroei is cruciaal’ 
dus niet en ook niet dat er economische groei moet zijn. SPA is van mening dat de nadruk van de economie 
meer op het MKB moet komen te liggen en minder op de zeer eenzijdig gerichte grote bedrijven. Dat maakt de 
gemeente minder kwetsbaar en biedt jongeren met verschillende capaciteiten meer kansen om zich hier te 
vestigen. De huidige focus is te eenzijdig, bevordert ontgroening en houdt een negatief imago in stand. 
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Evenementen 
 
Evenementen vormen voor SPA middelen om gemeentelijke doelen op o.a. maatschappelijk, economisch en 
publicitair vlak te bereiken. 

 
‘Evenementen in steden zijn veelal onderdeel van citymarketing, met als doel om de stad of gemeente 
aantrekkelijk te maken voor bewoners, bedrijven en (inter)nationale toeristen. Evenementen worden daarom 
gekoppeld aan het onderscheidend vermogen van een stad of gemeente en dragen de identiteit uit. Factoren 
die weer kunnen worden meegenomen in het onderliggende concept van de stedelijke evenementen. Op deze 
wijze zijn evenementen een communicatiemiddel en wordt er via evenementen gebouwd aan de reputatie en 
het imago van de stad Evenementen kunnen de inwoners tevens een gevoel van trots geven. Zeker door de 
inzet van vrijwilligers en cocreatie met onder meer lokale verenigingen wordt de lokale betrokkenheid en 
saamhorigheid vergroot. In de samenleving nemen de evenementen dan ook een natuurlijke centrale rol in 
door de laagdrempeligheid, het inclusieve karakter, de saamhorigheid en de flexibiliteit in infrastructuren. Een 
aantrekkelijk en succesvolle stad kent een interessante mix van stedelijke functies waar ook evenementen een 
belangrijke rol in spelen.’ en ‘ Men erkent ook de verschillen in de genen van de stadscentra binnen de 
gemeente. Er vindt weinig publieksmigratie tussen evenementen in Sittard en Geleen plaats. Dit is van 
oudsher een uitdaging, de jongere generatie ervaart dit echter in mindere mate als probleem/opgave dan de 
wat oudere generatie. Dat de oude stadskern van Sittard (o.a. historisch decor, aangename pleinen, 
aanwezigheid horeca) zich beter leent voor de organisatie van bepaalde evenementen dan Geleen is een feit.’ 
schreef Berenschot in haar evaluatie van het gemeentelijke evenementenbeleid in 2019. 

 
Sittard-Geleen bestaat uit veertien kernen die van oudsher een sterke rivaliteit hebben onderling 
voortkomende uit een bewogen historie waarin die kernen elkaar zo’n duizend jaar bevochten. 
Het proces om die rivaliteit na de gedwongen fusie in 2001 te kanaliseren en alle inwoners het gevoel te 
geven dat zij tot dezelfde gemeente behoren is moeilijk en nog lang niet voltooid. Het verbinden van onze 
inwoners middels evenementen vindt SPA van groot belang. Om daarin succesvol te kunnen zijn is behoren 
de voorwaarden waarop evenementen in alle delen van de gemeente georganiseerd worden gelijk te zijn, 
organisatorisch en financieel. Het huidige beleid waarbij zogenaamde ‘gemeentelijke evenementen’ in Sittard 
op veel ambtelijke inzet en financiële bijdragen kunnen rekenen terwijl evenementen in andere delen van de 
gemeente louter door vrijwilligers moeten worden georganiseerd en de gemeentelijke financiële bijdragen 
veel lager zijn past daar niet bij. SPA wil dat deze ongelijke behandeling snel eindigt. 

 
Het totale evenementenbudget in 
2018 bedroeg € 464750. Dit is 
exclusief ambtelijke inzet (1,5 fte; 
vanaf 2019 3 fte) van het 
evenementenbureau en exclusief 
bijdragen voor de On Brand 
evenementen. 
Voor de On Brand evenementen het 
Sint Rosafeest en de Wentjerdreum 
worden € 119000 en € 90000 
begroot. 
SPA vindt dit volstrekt scheef in 
verhouding met andere 
evenementen. Ook in andere delen 
van de gemeente kan men met 
dergelijke bedragen aantrekkelijke 
evenementen met bekende artiesten 
organiseren. 

 
Berenschot concludeerde dat de gevoerde OnBrand-aanpak niet heeft gewerkt en schreef ‘Het stringent 
toepassen van de subsidieregels zou leiden tot een subsidiewijziging voor veel evenementen die nu op de 
kalender staan.’ Ook het in 2019 vernieuwde college heeft dit achterwege gelaten, SPA wil dat dit alsnog zo 
snel mogelijk gebeurt. 

 
Het college schrijft in 2019 dat uitbreiding van het evenementenbureau tot 3,0 fte ‘wordt gerealiseerd door het 
genereren van opbrengsten dan wel het verlagen van de kosten van de gemeentelijke evenementen, primair 
binnen de exploitatie van het oktoberfeest. … ‘Hiermee wordt een eerste stap gezet in het kostendekkend 
maken van de inzet van gemeentelijk personeel ten behoeve van evenementen.’ 
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Vanwege Corona zijn 2020 en 2021 natuurlijk niet maatgevend voor de realisatie van een vernieuwd 
evenementenbeleid maar beleidsmatig is er weinig verandering merkbaar en ontvangen het Sint Rosafeest en 
Wentjerdreum nog steeds enorme bedragen. Bijdragen aan andere evenementen zijn nu gelimiteerd tot 30% 
van de kosten. Inmiddels hebben meerdere organisatoren aangegeven dat dit tot problemen leidt. 
Het Centrummanagement Geleen meldt dat de administratieve en lasten organisatoren boven het hoofd 
groeien. SPA is van mening dat de gemeente één aanspreekpunt moet hebben voor organisatoren. Deze 
behoort ervoor te zorgen dat alle -administratieve en technische zaken die niet direct met het evenement te 
maken hebben (o.a. vergunningen, verkeersmaatregelen, beveiliging etc.) geregeld worden zodat de 
organisatoren zich met de inhoudelijke kanten van het evenement kunnen bezighouden.  
Het evenementenbureau behoort het aanspreekpunt te zijn voor alle evenementen. Ook Berenschot geeft 
aan dat het evenementenbureau zich uitsluitend op Sittard richt. SPA vindt dat niet kunnen en wil dat hier zo 
snel mogelijk een einde aan komt: het evenementenbureau hoort er voor alle evenementen te zijn. 

 
SPA wil dat alle evenementen op dezelfde wijze moeten worden behandeld en dit ook geldt voor 
Wentjerdreum en het Sint Rosafeest. 

 
Het krantenartikel in DDL 4 januari 2020 waarin zware beschuldigingen aan de gemeente werden geuit inzake 
het Oktoberfeest vormde voor SPA aanleiding om de Raad om een diepgaand onderzoek te vragen. De raad 
en het college wilden dat evenwel niet. Daarom onderzocht SPA het Oktoberfeest en andere evenementen 
zelf. Daarbij werden ook overzichten van verstrekte subsidies sinds 2005 gemaakt. SPA schrok enorm van 
wat tijdens dit onderzoek naar boven kwam: alles rond het Oktoberfeest blijft schimmig, geen evaluaties of 
verantwoording van evenementen, enorme verschillen en verstrekking van subsidies die tegen college- en 
raadsbesluiten ingingen. Dit kan zo niet langer, er moet eenduidigheid en toepassing van de regels komen! 

 
Het SPA-raadslid vroeg bij herhaling de cijfers van de begrotingen en jaarrekeningen op (deze zijn wettelijk 
openbaar en zowel burgers als raadsleden behoren die op verzoek te ontvangen!) maar kreeg die niet. 
De bestuurscultuur in Sittard-Geleen bleek niet-transparant en zelfs de wettelijke rechten van raadsleden niet 
te respecteren. 

 
SPA schreef in haar in juni 2020 gepubliceerde onderzoek naar het Oktoberfeest en andere evenementen: 
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Op 11 december 2019 schreef Mama’s Pride een brief aan wethouder Van Rijswijk (GOB) waarin men 
schreef: ‘We zijn erg teleurgesteld met het besluit en zien ons genoodzaakt om Mama’s Pride 2020 te 
annuleren. Daarmee komt een eind aan popfestival Mama’s Pride.’ Als belangrijkste redenen om te stoppen 
met Mama’s Pride gaf men aan dat voor hun als vrijwilligers en particuliere organisatoren de financiële risico’s 
te groot waren en dat men zich onvoldoende gewaardeerd voelde door de gemeente. De brief eindigde met: 
‘Het belangrijkste verlies betreft echter het culturele verlies voor de inwoners van Sittard-Geleen: na 25 edities 
komt er een einde aan het enige Moederdag-popfestival dat Nederland rijk is, Mama’s Pride. Voor ons als 
vrijwilligersorganisatie is het echter niet meer op te brengen om daarin te voorzien. En dat vinden we dan heel 
erg jammer, want raakt ons muzikale hart dat klopt voor onze vele vrienden en sympathisanten in de regio.’ 

 
Het college kwam Mama’s Pride niet tegemoet waardoor het bestuur moest besluiten de stekker eruit te 
trekken. 

 
Op 16 december 2019 gaf de geëmotioneerde voorzitter van Mama’s Pride tegenover SPA aan dat zij het 
onverantwoord vinden om privé de grote risico’s te blijven dragen en dat het bestuur van Mama’s Pride 
daarom besloten had om te stoppen. SPA vroeg en kreeg de hierboven aangehaalde brief en besloot actie te 
ondernemen, te beginnen met publicatie op haar Facebookpagina. Binnen één uur waren er honderden 
steunbetuigingen en binnen een week werd het bericht circa twintigduizend keer bekeken waarbij er heel veel 
reacties waren die kwaadheid op het college toonden. 

 
Toevallig vergaderde de raad op 17 
december 2019 zodat SPA een motie 
kon indienen om Mama’s Pride te 
redden. Meerdere fracties gaven 
tijdens de beraadslagingen aan de 
redding van Mama’s Pride te 
steunen. Dat was voor de wethouder 
reden om toe te zeggen alsnog in 
overleg te gaan met Mama’s Pride 
met als doel het festival te redden. De 
motie werd daarop niet in stemming 
gebracht maar feitelijk unaniem door 
de raad en het college overgenomen. 

 
Daarna werd, met hulp van de Provincie, de toekomst van Mama’s Pride voor de komende jaren veiliggesteld. 
Zonder de inzet van SPA was Mama’s Pride verloren gegaan. SPA mobiliseerde de bevolking waardoor de 
gemeenteraad en het college wel mee moesten gaan. Deze kwestie toont pijnlijk aan hoezeer het nodig is dat 
er eenduidigheid in het evenementenbeleid komt, zowel financieel als qua ondersteuning bij de organisatie en 
dat daarvoor reorganisatie van de taken van het evenementenbureau en de uitvoering daarvan heel hard 
nodig is. 

 
Op 30 januari 2020 diende SPA een motie getiteld ‘Instellen onderzoekscommissie inzake aanbesteding 
evenementen.’ n.a.v. publicaties in de krant waarin zware aantijgingen werden gedaan inzake het 
Oktoberfeest. In de raadsronde daarvoor had de hele raad erop gewezen dat aanbestedingen transparanter 
moeten worden n.a.v. de constatering dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden tijdens de vorige 
raadsperiode. Deze motie werd alleen door SPA, PVV en Fractie Fredriks gesteund. 

 
Vervolgens trad wethouder Van Rijswijk af en in de raad van 5 maart 2020 diende SPA een motie van 
afkeuring in ‘Betreft het handelen van een wethouder inzake onderzoek naar het Oktoberfeest’ aangezien de 
wethouder de raad onheus bejegende, verkeerd informeerde en niet aan de verplichtingen voldeed om 
conform de regels gevraagde inlichtingen aan een raadslid te verstrekken. In de motie werd expliciet vermeld 
dat het wegsturen van de nieuwe verantwoordelijke wethouder zinloos was maar het handelen van het college 
en de voormalige wethouder zou wel moeten worden afgekeurd. Burgemeester Cox gaf aan dat de motie van 
afkeuring niet besproken zou moeten worden. Het college nam geen afstand van het handelen van de vorige 
wethouder waarop de PVV een motie van treurnis tegen het huidige college in. Beide moties werden 
afgewezen waarbij de meeste partijen aangaven dat SPA op inhoud gelijk had maar ze steunden de motie 
niet… Het gebeuren geeft wederom aan hoezeer de bestuurscultuur verziekt is. 
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Geld 
 
De uitspraak ‘De overheid is er voor haar burgers en niet andersom’ lijkt vanzelfsprekend, maar is dat helaas 
niet. Wanneer een College financiële problemen heeft en dan weigert om haar beleid ter discussie te stellen 
maar er voor kiest om de lasten voor haar inwoners te verhogen en te bezuinigen op dingen die de burgers 
raken, dan is dit verkeerde prioritering. 

 
Voldoende geld is noodzakelijk om voorzieningen en het welzijn van mensen te betalen en het milieu te 
verbeteren. De gemeente heeft de mogelijkheid om via lokale lasten geld van haar inwoners en de bedrijven 
te innen. Dat is ook rechtvaardig maar het beleid van de afgelopen vijftien jaar zorgde voor grote tekorten en 
grote schulden. 

 
Per 1 januari 2021 had de gemeente voor € 349 miljoen langlopende schulden en we betalen circa € 9 miljoen 
rente. Dat is € 100 rente en € 3800 schuld voor elk van onze 91734 inwoners. Veel meer dan andere 
Limburgse gemeenten. Per 1 januari 2022 zijn de langlopende schulden tot € 376 miljoen opgelopen. Deze 
zullen nog verder stijgen. Het college voorziet daarna een daling maar die moet eerst nog maar gerealiseerd 
worden! De rente is momenteel laag maar zal vermoedelijk over enige tijd weer gaan stijgen en dat kan er op 
termijn hard inhakken want de gemeente moet elk jaar een deel van de schuld aflossen en weer her- 
financieren want er worden telkens weer nieuwe projecten gestart die geld nodig hebben. 

 
Bij de fusie hadden de toenmalige gemeenten Born en Geleen een aanzienlijk positief saldo en had Sittard 
schulden. Samen was de nieuwe gemeente financieel gezond. Daarna werd er potverteerd en zelfs de 100 
miljoen die de verkoop van de Essent-aandelen opleverden werden er doorheen gejaagd aan projecten die 
uiteindelijk niets opleverden. Het financiële beleid was zodanig dat er tekorten ontstonden en dat de gemeente 
o.a. op onderhoud flink moest gaan bezuinigen waardoor onkruid op veel plaatsen groeit tot groot ongenoegen 
van veel inwoners. De bezuinigingen waren nog niet genoeg en de lokale lasten werden zodanig verhoogd dat 
we nu erg hoge tarieven hebben, zowel voor bedrijven als voor particulieren, en de belastingcapaciteit 
overschreden is hetgeen risicovol is. 

 
Het kengetal belastingcapaciteit geeft aan hoeveel onze inwoners gemiddeld aan woonlasten (OZB, 
afvalstoffen- en rioolheffing) betalen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hierbij geldt hoe lager hoe 
beter. 

 
De afgelopen vijftien jaar werden er geen gelden gereserveerd voor te voorziene vervangingsinvesteringen 
van gebouwen en andere voorzieningen. In plaats daarvan werd het beschikbare geld steeds volledig 
uitgegeven en werd er veel geleend. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van zwem- en schaatsvoorzieningen 
die reeds jaren te voorzien waren. Daardoor is ook de solvabiliteit zo laag. Het financiële beleid was gewoon 
ronduit dramatisch slecht. 

 
De netto schuldquote geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse 
inkomsten. 

 
VNG: ‘De solvabiliteitsratio meet in 
hoeverre het bezit op de balans niet 
met schulden is belast. … Een lage 
solvabiliteitsratio is een teken dat een 
gemeente met zijn exploitatie- 
resultaten weinig tot niet spaart voor 
de financiering van investeringen.’ 
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De ontwikkeling van de netto schuldquote, de belastingcapaciteit en de woonlasten tonen duidelijk hoe de 
financiële positie van de gemeente in de loop der jaren verslechterde. Vanaf 2009 tot 2018 liepen deze 
gestaag op. 

 
Al in 2014/2015 had OPA (voorganger van SPA) erop gewezen dat de gemeentelijke financiën structurele 
problemen had en aangedrongen dat aan te pakken. Dat werd toen weggewoven door het college. 

 
In september 2014 gaf het College in antwoord op vragen van SPA aan dat men dacht aan de door het Rijk 
beschikbaar gestelde budgetten voldoende te hebben voor de inkoop van de Jeugdzorg, dit ondanks dat de 
G32 (32 grootste gemeenten) een alarmbrief naar de Regering stuurden waarin zij aangaven te verwachten 
onvoldoende budget te hebben. SPA schreef toen ‘Gelet op de samenhang bestaat de vrees dat er in 2015 
forse overschrijding van budgettaire middelen in het verschiet ligt.’ Het College was het daar niet mee eens. In 
2015 bleken de uitvoeringkosten voor de Jeugdwet 3,2 miljoen en 2016 zelfs 5,5 miljoen hoger dan voorzien. 
Het College negeerde lokale en landelijke waarschuwingen en signalen met grote tekorten tot gevolg. 

 
Aan de vooravond van de decentralisaties diende SPA het amendement ‘Topprioriteit voor Jeugdzorg, Wmo 
en Participatie’ in met als besluit ‘Zorgtaken voortvloeiend uit Jeugdzorg, Wmo, Participatie worden binnen het 
programma sociale vitaliteit van de gemeente Sittard-Geleen tot topprioriteit benoemd en hiervoor wordt 
structureel extra geld ter beschikking gesteld.’ Aangezien alleen gemeenten deze zorgtaken nog hebben. 

 
Verbazingwekkend stemden de coalitiepartijen (CDA, GOB, PvdA en D66) alsmede GroenLinks tegen dit 
voorstel. Zij kozen er voor om extra geld aan de Sportzone, Zitterd Revisited en grote bedrijven te geven en 
niet aan zorg. Daarmee hielden zij geen rekening met het grote risico dat de decentralisaties duurder zouden 
uitvallen dan begroot. Het gevolg was dat de gemeente financieel in de jaren daarna in problemen kwam en 
onze inwoners de dupe zijn, zowel financieel als qua welzijn en zorg die geleverd kan worden. 

 
Zeer belangrijke oorzaken voor de financiële problemen zijn de omgang met vastgoed en de tientallen 
miljoenen tekorten op de grondexploitatie. Grondspeculatie en over-optimisme zijn hiervan de oorzaken. De 
Raad voor financiële verhoudingen (Rfv; adviesorgaan van de Regering) schreef in haar rapport ‘Grond, geld 
en gemeenten’ in juli 2015 ‘Veel gemeenten hebben om uiteenlopende redenen jarenlang ervoor gekozen om 
voor eigen rekening en risico gronden te kopen, met het doel die bouwrijp te maken en met winst te verkopen 
(actief grondbeleid)’ en ‘De consequenties van de keuze voor een actief grondbeleid zijn vervolgens 
onvoldoende doorvertaald in het financiële beleid. Grondexploitatie is als bedrijfsmatige activiteit in een 
politieke omgeving kwetsbaar voor oneigenlijke argumenten’ en ‘Het is te gemakkelijk om alleen te verwijzen 
naar de economische crisis. De economische crisis heeft zeker een vraaguitval veroorzaakt.’ en ‘Als 
achterliggende oorzaken dient echter ook gewezen te worden op de wijze waarop gemeenten actief 
grondbeleid hebben gevoerd in combinatie een overprogrammering in de planning van woningen, 
winkelvoorzieningen, kantoorpanden en bedrijfsterreinen. De economische crisis heeft het probleem van de 
overprogrammering van de grondexploitatie zichtbaar gemaakt. Gemeenten zijn natuurlijk in de eerste plaats 
zelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie. ’ In die laatste zin concludeert de Rfv dat het door het College 
gevoerde beleid de oorzaak van de problemen is. SPA wees het College op dit rapport, maar de conclusies 
werden niet van toepassing verklaard door het College 

 
SPA heeft dus, als enige partij, al jaren gewaarschuwd voor de financiële problemen en meermaals 
aangewezen waar de problemen zitten. Deze waarschuwingen bleken aan dovenmansoren gericht. Helaas 
hadden we gelijk. 

 
Op grond van het bovenstaande rekent SPA het genoemde partijen en de eerste verantwoordelijke wethouder 
(wethouder middelen) in het bijzonder zeer zwaar aan dat er zulke grote financiële problemen ontstonden. 
Deze problemen werken nog steeds door omdat de financiële speelruimte sindsdien uiterst beperkt is en dat 
tot flinke verhoging van lokale lasten leidde omdat het college toch extra wilde investeren. 

 
De financiële problemen werden steeds groter en zo erg dat de provincie in 2019 moest ingrijpen en het 
college dwong om datgene te doen wat SPA al eerder had voorgesteld. Als bevolking mogen we blij zijn dat 
de provincie ingreep en hervormingen van het financiële beleid afdwong. Desondanks vielen de afgelopen 
jaren met regelmaat nog financiële lijken uit de kast. 

 
Na de onder preventief toezichtstelling van de gemeente door de provincie (2019 / 2020) daalde de netto 
schuldquote in 2020 tot 95%. Daarna liep deze door de investeringen weer snel op. De solvabiliteit blijft maar 
dalen en is al sinds 2015 ‘risicovol’, daar moet je iets aan doen als gemeentebestuur. 
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De achtereenvolgende colleges hebben allerlei grote projecten aangezet en de tering werd niet naar de nering 
gezet. De lokale lasten werden vaak verhoogd waardoor we nu bij de allerhoogste tarieven van Nederland 
zijn. Ook werd er veel en vaak bezuinigd op posten (onderhoud, sociale zekerheid, dienstverlening, cultuur 
etc.) die onze inwoners en bedrijven hard raakten en raken. 

 
Gebleken is dat de opeenvolgende colleges er een puinhoop van gemaakt hebben. Pas het laatste anderhalf 
jaar lijkt er enige stabiliteit in de financiën te komen. 

 
SPA moest echter afdwingen dat de boekhouding van het prestigeproject HGN (Het Groene Net) boven tafel 
kwam. De economische waarde van HGN bleek slechts € 78000 te zijn en het heeft de gemeente netto 8,7 
miljoen gekost. Bij de gedane uitgaven kunnen grote vraagtekens worden gezet, o.a. aan een adviesbureau 
(DBV) dat vanaf het begin erbij betrokken is en ruim 2,5 miljoen opstreek. Zo’n bureau is niet meer 
onafhankelijk en bij de adviezen kunnen mede daarom heel grote vraagtekens gezet worden. 

 
Ook onderzocht SPA het evenementenbeleid n.a.v. een publicatie in de krant over het Oktoberfeest en een 
onderzoek van Berenschot dat aantoonde dat het gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan gefaald had. 
Ondanks dat het college weigerde om meermaals gevraagde financiële informatie ter beschikking te stellen 
werd duidelijk dat er veel geld in omgaat en dat er heel weinig controle op de besteding daarvan is, zowel qua 
doelmatigheid als over de verdeling van de gelden. 

 
SPA wil dat dit echt verandert! 

 
Ruim vijftien jaar slecht financieel beleid vraagt om andere mensen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. 
Daar is een begin mee gemaakt maar de partijen die de afgelopen vijftien jaar de macht hadden behoren niet 
degenen te zijn die dit proces doorvoeren aangezien het risico te groot is dat zij fouten uit het verleden 
verdoezelen en ook noodzakelijke personele wijzigingen niet zullen doorvoeren. Openbaarheid van bestuur is 
noodzakelijk en gebleken is dat dit de afgelopen raadsperioden onvoldoende gebeurde. 

 
SPA acht het noodzakelijk om de financiële positie van de gemeente structureel te verbeteren zonder dat onze 
inwoners om extra bijdragen worden gevraagd want SPA is faliekant tegen verdere verhoging van de lokale 
lasten. Dat heeft vermoedelijk tot gevolg dat er kritischer naar investeringen moet worden gekeken en dat een 
aantal investeringen moeten worden bijgesteld of uitgesteld. 

 
Ter vergelijk: als jaarlijkse 
investeringsruimte wordt € 10 miljoen 
aangehouden waarbij het college dat alvast 
voor de komende jaren grotendeels (60%) 
heeft ingevuld voor het volgende college, 
zie nevenstaande tabel. 

 
SPA vindt dit ‘over het graf regeren’ van het huidige college en wil opnieuw bekijken welke investeringen 
moeten worden bijgesteld. SPA wil heel terughoudend zijn met ‘nog maar weer extra investeringen’ doen ook 
al staat de rente laag en is er veel te verbeteren. 

 
Wel werd in 2015 vastgelegd dat er elk 
jaar 7,8 miljoen beschikbaar wordt gesteld 
als vervangingsinvestering voor IBOR 
(onderhoud groenvoorziening en wegen). 
Daarbij ging het college uit van 
‘kwaliteitsniveau laag.’ Dat bleek een 
enorme en dure miskleun, o.a. bij de 
spoorbrug in Sanderbout waar grote 
problemen ontstonden als gevolg van 
‘onderhoud op beeldkwaliteit.’ 

 
Het gevolg was dat de raad op 13 november 2019 moest besluiten om een investeringsbedrag van € 14,2 
miljoen beschikbaar te stellen om herstelmaatregelen op het gebied van met name verhardingen te realiseren. 
In 2020 en 2022 moesten telkens nogmaals € 1,6 miljoen hieraan te worden toegevoegd voor de 
herstelmaatregelen. Bovendien werd het onderhoudsbudget in 2022 nog structureel met € 1,5 miljoen 
verhoogd. 

 
SPA concludeert dat het gevoerde beleid tot grote en vermijdbare kosten heeft geleid. 
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Lokale lasten 
 
SPA is heel kwaad dat het college voor de 
begroting 2022 in een krantenartikel stelde dat de 
lokale lasten verlaagd werden terwijl de werkelijk- 
heid is dat deze met bijna € 35 verhoogd werden. 

 
Dat is gewoon volksverlakkerij en het beliegen van 
onze burgers, iets waarvoor een gemeente zich in 
een democratisch land als Nederland diep moet 
schamen. 

 
Ondanks dat de woningwaarde in Sittard-Geleen 
veel lager is dan gemiddeld in Nederland betalen 
onze inwoners in 2021 ruim € 90 meer aan 
woonlasten. Dit komt doordat de gemeente 
jarenlang gaten in de begroting dekte door telkens 
de OZB te verhogen. Structureel falend financieel 
beleid werd verdoezeld door geld uit de beurs van 
de burgers te trekken. 

 
 
Ook in vergelijk met andere Limburgse gemeenten 
hebben woningen in Sittard-Geleen lage waarden.  
Het OZB-percentage is in Maastricht ongeveer de  
helft van dat in Sittard-Geleen terwijl Maastricht veel 
meer voorzieningen heeft, absurd! SPA ziet geen 
reden waarom onze inwoners principieel meer OZB 
zouden moeten betalen dan inwoners in een huis 
van dezelfde waarde in een andere gemeente. 

 
 
Op 4 februari 2022 schreef DDL 
op basis van cijfers van het CBS 
dat Sittard-Geleen in 2022 maar 
liefst 7% meer OZB-opbrengst 
zou hebben in 2022 dan in 2021. 
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Het huidige college besloot bij haar aantreden in 2019 
om extra te investeren en daarvoor de OZB in vier 
jaar met 8% te verhogen (plus de prijsindexatie van 
circa 1,5% per jaar). SPA stemde TEGEN. 

 
Als motivatie geeft het college: ‘Deze stijging is de afgelopen jaren nodig geweest om de begroting in 2019 
sluitend te maken en in 2021 om ruimte te creëren voor nieuw beleid en reparatie van bestaand beleid.’ 
Men geeft dus aan dat het gevoerde beleid niet goed was en in 2019 zelfs tot een niet-sluitende begroting 
leidde. SPA is van mening dat het college wel erg gemakkelijk in de beurs van onze inwoners greep om hun 
nieuwe beleid te financieren en dat zelfs in 2021 in een periode dat de gevolgen van Corona voor niemand 
goed in te schatten zijn. 
SPA wil dat de lokale lasten voor woningen ongeveer op het niveau komen van wat andere Limburgse 
gemeenten hebben. SPA wil dit bereiken door de lokale lasten enkele jaren niet te verhogen door de 
prijsindexatie niet door te voeren en verlaging van het percentage van de WOZ-waarde waarover OZB 
wordt geheven. Voor onze inwoners heeft dat als neveneffect dat hun koopkracht iets zal stijgen hetgeen 
een bijdrage kan leveren aan de armoedebestrijding. 

 
Jarenlang werden tekorten op de begroting gemaskeerd door verhogingen van het OZB-tarief, zowel voor 
woningen als voor niet-woningen. Daardoor heeft Sittard-Geleen nu de hoogste OZB-tarieven voor niet-
woningen (o.a. bedrijven) van Nederland waardoor ons MKB een nadelige concurrentiepositie ten opzichte 
van ondernemers uit andere gemeenten heeft. Het grootbedrijf zorgt echter voor de meeste inkomsten. 
Wettelijk mag er geen onderscheid in OZB-tarief gemaakt worden bij niet-woningen waardoor het niet 
mogelijk is het MKB te ontzien. Aan generieke verlaging van het OZB-tarief kleven teveel nadelen.  
SPA wil de komende jaren alleen indexatie van de tarieven voor niet-woningen en maatregelen die 
specifiek op het MKB gericht zijn ter compensatie van de nadelige concurrentiepositie. 

 
Daarvoor is het nodig om binnen de organisatie en binnen de projecten geld te besparen. Het college heeft 
echter geen beleid om de lokale lasten structureel te verlagen: ‘We hoeven niet meer te bezuinigen en kunnen 
vooruit kijken.’ M.a.w. ‘Burgers, jullie blijven zeer hoge woonlasten hebben, we doen er niks aan.’ 

 
Ondanks dat SPA hierop wees tijdens de behandeling van de begroting 2022 accepteerden vrijwel alle partijen 
dit. Nu het op verkiezingen aankomt geven alle partijen aan dat ze de lokale lasten willen verlagen. 
Het komt er echter op aan wat met doet wanneer het op stemmen aankomt en dat is geen lastenverlaging! 
Doen we dat niet dan stijgen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden naar € 1000 in 2024. 

 
SPA stelde schriftelijk de vraag ‘Waarom betaalt iedere gebruiker in Sittard-Geleen evenveel en niet naar rato 
van het waterverbruik onder het motto van “de vervuiler betaalt”? ‘ en kreeg als antwoord: ‘Slechts een klein 
gedeelte van het water dat in de gemeentelijke riolering terecht komt gaat over het waterverbruik. Het grootste 
gedeelte heeft betrekking op de afvoer van hemelwater. Ook worden er kosten gemaakt voor de 
grondwaterstand. Sittard-Geleen heeft gekozen om de eigenaar en niet de gebruiker aan te slaan.’ 
Het college gaf ook aan dat 46000 huishoudens en 3270 bedrijven aanslagen voor rioolheffing krijgen. Nadien 
corrigeerde men dat tot 27000 huishoudens (alleen de eigenaren van woningen). SPA is van mening dat 
gezien het antwoord van het college dat het grootste deel van de kosten betrekking heeft op afvoer van 
regenwater er geen reden is om alleen woningeigenaren rioolheffing te laten betalen. Ook de VNG geeft aan 
dat de gemeenteraad kan bepalen wie er voor de rioolheffing moet worden aangeslagen en dat de gemeente 
bij wet een zorgplicht heeft voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is om 
geld vrij te maken voor onder meer de afvoer van afvalwater, de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater 
genoemd), het beheer van het grondwaterpeil. SPA wil dat de gemeenteraad opnieuw bekijkt op wie de 
kosten voor de rioolheffing moeten worden verhaald waarbij uiteraard wordt meegenomen dat mensen met de 
laagste inkomens vrijgesteld kunnen worden van gemeentelijke heffingen. 

 
Geld uitgeven kan elk college, maar SPA neemt de verantwoordelijkheid om de kosten van allerlei plannen 
niet af te wentelen op onze inwoners en bedrijven en ook niet op toekomstige generaties. SPA wil de tering 
naar de nering zetten in plaats van steeds maar verhoging van lokale lasten door te voeren. 

 
We realiseren ons dat het gevolg kan zijn dat een aantal zaken die we willen niet meteen kunnen worden 
aangepakt. SPA vindt echter dat we beter een gezonde basis kunnen vormen dan de burgers straatarm 
maken. 
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‘Afschaffing hondenbelasting’ vormt al 
meerdere jaren een onderwerp tijdens de 
begrotingsbehandeling.  
SPA is het ermee eens dat de reden voor 
hondenbelasting (‘een hond is een nuttig 
dier en dus heffen we belasting’) niet 
meer van deze tijd is. 
 

  Maar honden veroorzaken wel kosten voor de samenleving, ongeveer € 4 ton per jaar. 
SPA vindt dat deze kosten in principe door de eigenaren moeten worden gedragen want waarom zouden circa 
37500 gezinnen moeten betalen voor de hond(en) van 7500 gezinnen? Tijdens de behandeling van de 
begroting 2022 werd besloten om voor 2022 en 2023 de hondenbelasting kostendekkend te maken met niet-
structurele middelen. Daarna gaan de kosten mogelijk weer omhoog. SPA wil de verlaging structureel maken. 
 
SPA vindt echter ook dat een hond een maatschappelijke functie kan hebben: bij een- en tweepersoons 
huishoudens kan een hond een bijdrage leveren om eenzaamheid tegen te gaan doordat de eigenaar 
met de hond moet gaan wandelen, de hond verzorgt en als gezelschap bij zich heeft. Daarom dat SPA 
één hond voor kleine huishoudens wil vrijstellen van hondenbelasting. 
Meerdere honden en een hond bij grotere gezinnen beschouwt SPA als luxe waardoor SPA voor deze 
honden een kostendekkend tarief aan hondenbelasting gerechtvaardigd vindt. 
 

SPA Programma achtergronden 2022 
 

88



Middelen 
 
De basisgedachte is dat mensen, milieu en middelen op een harmonieuze wijze gecombineerd moeten 
worden voor een duurzame samenleving gericht op het welzijn van onze inwoners. 

 
Middelen zijn voor SPA dienend aan mensen en milieu. 

 
Onder middelen verstaat SPA niet alleen geld maar ook o.a. economie, voorzieningen, evenementen, 
woningen, accommodaties, openbare ruimte, bedrijventerreinen, verenigingen, organisaties, ambtenaren, 
vrijwilligers en mantelzorgers. Teneinde onze samenleving te vormen en in stand te houden hebben we dat en 
meer nodig. 
 
SPA vindt dat de doelen van het inzetten van middelen goed moet worden omschreven en van meetbare 
indicatoren moeten worden voorzien. 
 
SPA wil dat de middelen veel meer in samenhang worden ingezet en dat de doelen en resultaten beter in 
beeld worden gebracht waardoor de raad beter in staat wordt gesteld om haar wettelijke taken uit te voeren. 
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Openbare ruimte 
 
Heel veel mensen klagen over verloedering van de openbare ruimte en doelen daarbij op het vele onkruid dat 
vrijwel overal in de gemeente binnen de bebouwde kom floreert en het dumpen en bijplaatsen van afval. 

 
Het onderhoudsniveau in de hele gemeente gebeurt sinds november op niveau ‘laag’. Het college erkent dat 
daardoor het straatbeeld verslechterd is en probeert dit enigszins op te vangen door onze inwoners te 
bewegen om zelf een deel van het onderhoud van de openbare ruimte te doen. In een sterk verder 
vergrijzende samenleving als de onze wordt het onderhoud van de openbare ruimte steeds meer afgeschoven 
op een steeds kleiner wordende groep burgers. Verdere achteruitgang zal ongetwijfeld het gevolg zijn. 
Alhoewel SPA heel veel respect en waardering heeft voor mensen die zich inzetten om zwerfvuil op te ruimen 
en om groenonderhoud in hun omgeving te verrichten acht SPA het niet de taak van de bevolking om dat te 
doen maar echt een taak van de overheid. 

 
De primaire oorzaak waarom de openbare verloedert is het financiële wanbeleid van de afgelopen vijftien jaar. 
Er moest steeds meer bezuinigd worden vanwege grote investeringen in prestige projecten, vooral in het 
kader van Zitterd Revisited, waarbij onderhoud van de openbare ruimte een gemakkelijke prooi was om dat te 
doen. SPA rekent het college en de coalitiepartijen de slechte staat van de openbare ruimte zeer aan. 

 
Door de coalitie wordt steeds aangevoerd dat de Rijksoverheid te weinig geld aan de gemeente verstrekt en 
de gemeente met teveel taken opzadelt zonder daar voldoende geld voor te geven. Alle gemeenten in 
Nederland ontvangen geld van de Rijksoverheid volgens een verdeelsleutel waarbij met circa honderd 
parameters rekening wordt gehouden. Ook wordt aangevoerd dat onkruidbestrijding lastiger is geworden 
doordat bepaalde bestrijdingsmiddelen niet meer mogen worden toegepast. Dat is juist maar ook dat geldt 
voor alle Nederlandse gemeenten. Veel politiek actieve leden van SPA bezochten de afgelopen jaren heel 
veel gemeenten in Nederland en zagen dat het onderhoud van de openbare ruimte in vrijwel alle 
Nederlandse gemeenten beter is dan in Sittard-Geleen. De oorzaak van de verloedering van de openbare 
ruimte ligt in het falende beleid van de afgelopen jaren. 

 
SPA is van mening dat inrichting en onderhoud van de openbare ruimte een taak is van de gemeente en dat 
de wijze waarop dit gebeurt van grote invloed is op hoe onze inwoners hun leefomgeving ervaren. 
Onderhoudsniveau ‘laag’ is gewoon onvoldoende en dient verhoogd te worden. Het daarvoor benodigde geld 
moet in de begroting gevonden worden ook al gaat dat ten koste van andere posten. SPA gaat voor een 
mooi en schoon Sittard-Geleen. Verhoging van de lokale lasten is voor SPA geen optie. 
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Professionele organisaties 
 
Professionele organisaties die een taak voor de gemeente uitvoeren (b.v. Domijnen, PIW, Myouthic, 
Moveoo) behoren daartoe jaarlijks een in de begroting opgenomen bedrag voor te ontvangen die niet (zoals 
nu) als subsidie maar als werkzaamheden wordt aangemerkt. Deze bijdragen en de te verrichten 
werkzaamheden worden dan jaarlijks door de raad vastgesteld. 

 
Het gaat hierbij vaak om zeer grote bedragen waardoor de raad in de gelegenheid moet worden gesteld om 
haar controlerende en kaderstellende taken te verrichten. 

 
SPA vindt dat andere organisaties die boven-regionaal, professioneel of commercieel opereren niet vanuit de 
gemeente maar vanuit de provincie subsidie of andere bijdragen behoren te ontvangen. 
 
SPA wil dat professionele organisaties die gemeentelijke subsidie ontvangen jaarlijks moeten aantonen dat 
zij deze gebruiken voor activiteiten die duidelijk toegevoegde waarde hebben voor de inwoners in vergelijk 
met activiteiten die door vrijwilligers worden ontplooid. 
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Verenigingen, stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties 
 
Limburg en ook Sittard-Geleen wordt van oudsher gekenmerkt door een rijk verenigingsleven. SPA vindt dat 
de gemeente dit culturele aspect moet koesteren. 

 
Basisgedachte is dat de activiteiten die door de betreffende organisaties worden ondernomen op vrijwillige 
basis gebeuren en bijdragen aan participatie of de samenleving op een andere wijze ten goede komen. 

 
Momenteel hebben veel verenigingen het, los van Corona, moeilijk vanwege dalende ledenaantallen en 
vanwege het steeds lastiger vinden van kader. Verenigingen die focussen op jongeren, waaronder veel 
sportverenigingen, hebben veel last van de dalende geboortecijfers en het wegtrekken van jongeren die elders 
gaan studeren. Ook de individualisering van de samenleving en de toenemende mogelijkheden om via sociale 
media met anderen in contact te treden spelen een negatieve rol op ledenaantallen van verenigingen. 

 
Veel verenigingen draaien op steeds ouder wordende volwassenen die op een bepaald moment 
geconfronteerd worden met afnemende energie en het niet kunnen vinden van goede opvolgers. 

 
Daar komt bij dat ook de gemeente steeds hogere eisen stelt aan verenigingen, vooral financieel. 
Het huidige accommodatiebeleid versterkt dit doordat het doel is om te bezuinigen door accommodaties te 
sluiten en minder subsidie te verstrekken. Daardoor worden verenigingen geconfronteerd met oplopende 
kosten hetgeen noodzaakt tot contributieverhoging hetgeen een verhoogde drempel voor de ledenaanwas 
vormt. 

 
SPA constateert dat er grote verschillen zijn in subsidieverstrekking aan verenigingen en ook aan activiteiten 
die verenigingen organiseren. Dat bepaalde verenigingen structureel en/of incidenteel veel meer subsidie 
ontvangen dan andere acht SPA onrechtvaardig. Verenigingen leveren een bijdrage aan participatie en geven 
mensen de mogelijkheid om hun hobby samen met anderen uit te oefenen. Daarbij behoort het niet uit te 
maken welke hobby dat is of op welke wijze iemand participeert, dat hangt mede af stimulans vanuit de 
omgeving waarin iemand verkeert, de leeftijd en capaciteiten die iemand (nog) heeft.  
 
Dat een vereniging enkele maanden voor de verkiezingen (naast een jaarlijkse subsidie van ruim € 10000) 
een subsidie van € 16000 krijgt om digitale voortzetting van activiteiten i.v.m. Corona krijgt acht SPA een 
schande want er zijn tientallen verenigingen die een dergelijke subsidie niet krijgen en deze ook goed kunnen 
inzetten om hun activiteiten tijdens Corona beter voort te zetten. Anderen verenigingen, waaronder veel 
buurtverenigingen, krijgen op jaarbasis slechts ruim honderd euro voor hun reguliere activiteiten en worden 
daardoor flink beperkt in hun wat zij voor de samenleving kunnen doen. 

 
SPA wil de subsidieverstrekking bekijken vanuit de participatiegedachte en meer afstemmen op daadwerkelijk 
verrichte activiteiten waardoor verenigingen die in praktijk meer bijdragen aan participatie dan andere doordat 
zij actiever zijn ook meer financiële mogelijkheden daartoe hebben. 

 
Omdat het om gemeenschapsgeld gaat wil SPA dat de gemeente, afhankelijk van de omvang van de 
subsidies, jaarlijks een verslag van de activiteiten ontvangt waarin het beoogde doel en de resultaten 
(financieel en niet-financieel) worden aangegeven. 

 
Financieel denkt SPA eerder aan het uitbreiden van subsidies dan aan vermindering maar op dit moment is 
die financiële ruimte voor uitbreiding niet aanwezig. 
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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 
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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. 
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Vrijwilligers en mantelzorgers 
 
De samenleving kan volgens SPA momenteel niet goed functioneren zonder vrijwilligers en zonder 
mantelzorgers. SPA heeft enorm veel respect en waardering voor iedere vrijwilliger of mantelzorger maar 
plaatst kanttekeningen bij de inzet die door de samenleving aan deze mensen wordt gevraagd en vaak wordt 
opgelegd. 

 
Vrijwilligers worden door de overheid veel meer gewaardeerd dan mantelzorgers. Dat blijkt o.a. uit de 
financiële bijdrage die de samenleving bereid is toe te kennen voor hun werkzaamheden. 

 
Vrijwilligers mogen in 2021, onbelast, € 5 per uur ontvangen tot € 180 per maand en € 1800 per jaar. 

 
Het mantelzorgcompliment werd in Sittard-Geleen van € 175 in 2018 naar € 150 verlaagd en vervolgens in 
2019 in verband met bezuinigen vervangen door een cadeaubon van € 15. SPA vindt dit ver onder de maat. 
In juli 2020 diende SPA een motie in om het mantelzorgcompliment te verhogen voor 2020 tot € 50, voor 2021 
richting € 100 en voor 2022 richting € 150 (een bedrag wat elders vaak verstrekt wordt). De coalitie verwierp 
de motie maar in 2021 ontvangen mantelzorgers nu wel een cadeaubon van € 50 … Het college verdedigt dit 
door aan te geven dat zij nog geld uitgeeft aan ‘waardering’ van de mantelzorgers. SPA hoort van veel 
mantelzorgers dat zij dat geld veel liever in contanten ontvangen ter dekking van de kosten. Tijdens de 
behandeling van de begroting 2022 stelde SPA opnieuw verhoging van het mantelzorgcompliment voor maar 
het college en de coalitiepartijen verkozen om extra geld aan nieuw beleid van de Toekomstvisie te geven. 

 
SPA wil dat het mantelzorgcompliment structureel wordt uitgekeerd en niet grotendeels opgaat aan ambtelijke 
inzet. Eigenlijk wil SPA dat mantelzorgers net zo worden behandeld als vrijwilligers, ook financieel! 
 
Ecorys stelde een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) op van de mantelzorg in Nederland 
(februari 2021) en berekende hun bijdrage op € 20 miljard en dat mantelzorgers in 2019 gemiddeld € 455 
kosten maakten. In Nederland zijn circa 5 miljoen mantelzorgers actief die samen ongeveer € 1,8 miljard aan 
kosten maken. 

 
SPA vindt dat de bevindingen van het MKBA-onderzoek noodzaken om de komende jaren het 
mantelzorgcompliment flink te verhogen. SPA ziet geen reden waarom mantelzorgers structureel moeten 
bijleggen en vrijwilligers meer geld ontvangen dan dat zij uitgeven voor hun activiteiten. Daarom wil SPA dat 
mantelzorgers op termijn minimaal de door Nibud berekende kosten vergoed krijgen. 

 
Mantelzorgers werken vanuit betrokkenheid, vanuit hun 
hart. De overheid maakt daar misbruik van door 
professionele zorg structureel te minderen ondanks 
erkenning van de grote maatschappelijke waarde van de 
inzet van mantelzorgers. 

 
MantelzorgNL definieert: 
‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door 
iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder 
intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan 
instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp 
die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp.’ 
en stelt dat 35% van de bevolking mantelzorg verleent. 

 
Op basis van 6,5% van het basisbudget Wmo ontvangt de gemeente 1,1 miljoen voor mantelzorg van het Rijk. 
Liefst 49% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder gaf aan van 2012 tot en met 2019 minstens één 
keer per jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan terwijl circa 30 % dat minimaal eens per maand doet. 
In 2020 daalden deze aantallen enigszins hetgeen aan Corona wordt toegeschreven. 
 
Het college schreef in 2020: ‘Mantelzorg.nl (zijnde een landelijke instelling die de belangen van mantelzorgers 
behartigt) publiceert jaarlijks de indicatieve budgetten voor mantelzorg van alle gemeenten. Hierin js voor Sittard-
Geleen voor 2020 een bedrag van € 1,12 miljoen opgenomen. Er wordt in dit budget geen onderscheid gemaakt 
tussen mantelzorgwaarderingen ondersteuning … In het kader van het sluitend maken van de begroting is in de 
begroting 2018 voor mantelzorgwaardering € 100.000 afgeraamd door het mantelzorgcompliment te verlagen 
van € 175 naar € 150 per mantelzorger. Voor 2019 is het resterende bedrag ad € 445.000,- gezien de financiële 
situatie komen te vervallen. Vanuit het beschikbare budget vrijwilligers/mantelzorgondersteuning is ongeveer € 
48.000,- betaald voor de alternatieve vorm van mantelzorgwaardering in 2019.’ 
 

SPA Programma achtergronden 2022 
 

95



Daarnaast  schreef het college dat nog € 6 ton voor mantelzorgondersteuning aan organisaties werd betaald en 
‘Uit eigen onderzoek, maar ook uit onderzoek van MantelzorgNL blijkt dat mantelzorgers voor wat betreft de 
waardering de voorkeur geven aan een financiële tegemoetkoming, bijvoorbeeld een geldbedrag of cadeaubon.’ 
en ‘Verder blijkt uit onderzoek dat mantelzorgers ongeveer € 1100,- per jaar kwijt zijn aan kosten die met 
mantelzorg te maken hebben, zoals reis-, was- en telefoonkosten. Dit pleit ervoor wel een geldelijke waardering 
of cadeaubon beschikbaar te stellen.’ 
 
SPA ziet niet in waarom het college dan persisteert om mantelzorgers een cadeaubon van geringe waarde te 
geven in plaats van een aanzienlijk geldbedrag en wil dat veranderen. 
 
Ook heeft MantelzorgNl op basis van landelijk onderzoek berekend hoeveel mantelzorgers er per gemeente zijn. 
In onze gemeente zijn er ruim 24000 mantelzorgers, waarvan 4169 mantelzorgers langdurig en intensief zorgen 
(langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week) en 2086 zwaarbelast zijn. Bij ons steunpunt mantelzorg 
staan ongeveer 3200 mantelzorgers ingeschreven, dus voor een groot deel zijn laatstgenoemde 2 categorieën 
mantelzorgers in beeld, waarbij degenen die aangegeven hebben ondersteuning nodig te hebben ook 
ondersteuning ontvangen. 
 
Indien die 3200 mantelzorgers elk € 150 per jaar ontvangen dan kost dit  € 480000, dus € 300000 dan nu. 
Ontvangen de mantelzorgers elk het door Nibud berekende gemiddelde onkostenbedrag van € 455 per jaar dan 
kost dit  € 1456000.  
 
SPA vindt dat de maatschappelijke baten van mantelzorg dermate hoog zijn dat een tegemoetkoming in de 
onkosten veel beter te verdedigen is dan kwijtschelding van het kostendekkende deel van hondenbelasting.
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Gemiddeld ontvangt elke mantelzorgontvanger hulp van 
twee mantelzorgers. Bijna één op de tien mantelzorgers 
is overbelast, dat zijn circa 2600 mantelzorgers in Sittard- 
Geleen. 

 
Vaak wordt het verlenen van minimaal acht uur 
mantelzorg per week als norm gehanteerd om in 
aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment. 
SPA vindt dit een acceptabele norm. 

 

 
 
 
 
De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, levensbeschouwelijke organisaties, scholen, 
verzorging, en jeugdwerk. Vrijwilligers worden vooral aangetroffen onder hoger opgeleiden en 35- tot 45- 
jarigen. Vrouwen en mannen deden even vaak vrijwilligerswerk. Wel verschilden mannen en vrouwen naar het 
soort organisatie waarvoor ze het vrijwilligerswerk deden: vrouwen waren ongeveer twee keer zo vaak als 
mannen actief in de verzorging en voor een school. 

 
Een bijzondere groep ‘vrijwilligers’ vormen degenen die door Vidar vanuit de participatiewet worden ingezet. 
SPA vindt de term ‘vrijwilliger’ voor hun niet op zijn plaats omdat hun uitkering wordt ingetrokken wanneer zij 
niet als ‘vrijwilliger’ meewerken. SPA vindt dat best van mensen verlangd mag worden dat zij inzet vertonen 
om te participeren of om stappen te zetten op weg naar een reguliere baan, maar zij zijn geen vrijwilligers. 
SPA is ook tegenstander om mensen bij bedrijven te detacheren die gewoon misbruik maken van de positie 
van mensen met een uitkering en niet de intentie hebben om hun in dienst te nemen bij gebleken 
geschiktheid. SPA is tegenstander van ‘werken met behoud van uitkering’: werken behoort te lonen ook voor 
mensen die slechts een deel van de tijd productief kunnen zijn omdat zij nog stappen moeten zetten in hun 
ontwikkeling of blijvend slechts een lager dan gebruikelijke prestatie kunnen leveren. Mensen behoren een 
reëel vooruitzicht te hebben op en niet als goedkope arbeidskrachten te worden ingezet. Er zijn ontwikkelingen 
die misbruik van mensen met een uitkering tegengaan maar vaak nemen ‘vrijwilligers’ nog steeds een 
betaalde arbeidsplaats in. SPA is daar zeer op tegen. 
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Woningen 
 

 

Sittard-Geleen heeft circa 27000 (58 %) koopwoningen en 19000 (42 %) huurwoningen waarvan circa 
twee derde van woningcorporaties met ZOwonen als grootste is. 
Samenwerking met woningcorporaties is dus belangrijk maar er is eveneens veel aandacht nodig voor de 
overige huurwoningen en de koopsector bij het vervullen van de veelheid aan de gemeentelijke opgaven op 
woninggebied. 

 
Enkele opgaven waar de gemeente voor staat zijn: 

a) Verduurzaming van de woningvoorraad  lager energieverbruik, overschakelen op duurzame energie 
b) Vanwege het groeiende aantal alleenstaanden zijn er meer op hun gerichte woningen nodig 
c) Vanwege de vergrijzing zijn er meer senioren- en levensloopbestendige woningen nodig 
d) Vanwege het groeiend aantal lage inkomens zijn er meer sociale huurwoningen nodig 
e) De doorstroom stagneert omdat er te weinig woningen net boven de sociale huurgrens zijn 
f) Vanwege de lage rente kan het bouwen van koopwoningen voor starters aantrekkelijk zijn 
g) Vanwege de bevolkingsafname ontstaat leegstand in verscheidene wijken en kernen. 

 
SPA heeft uitgezocht dat sinds 1998 het aantal leerlingen in Sittard met 18%, in Geleen met 37% en in de 
kleine kernen met 31% daalde. In Sittard-Geleen is het leerlingenaantal sinds 1998 daardoor met 28% 
afgenomen. Deze grote verschillen, verklaarbaar vanwege het verschil in bouwvolume en mate van 
verjonging, hebben tot gevolg dat de vergrijzing sterk verschilt tussen delen van de gemeente en tussen 
wijken / kernen / buurten. Dat heeft ook consequenties voor de woningopgave, zowel op korte als op lange 
termijn. Verwacht mag worden dat Geleen eerder met woningleegstand te maken zal krijgen dan Sittard. 

 
SPA ziet dat het aanpakken van de woningvoorraad in de kleine kernen en in Geleen hogere prioriteit moet 
krijgen dan in Sittard omdat daar de afgelopen twintig jaar reeds veel meer gebeurd is op dit vlak en spreiding 
van te bouwen woningen en daarmee samenhangend de leeftijdsopbouw van de bevolking over de gehele 
gemeente van groot belang is voor een evenwichtige verdeling nu en in de toekomst. 
 
De woningbouwcorporaties bulken van het geld terwijl de gemeente armlastig is. De gemeente is daarom 
aangewezen op overleg om win-win-situaties te bereiken. 
 
Mogelijkheden bieden om koopwoningen te bouwen kan aantrekkelijk zijn voor starters en doorstromers. 

 
Bekend is dat er in Maastricht huisvestingsproblemen voor studenten zijn, erg hoge huren en te weinig 
beschikbare woonruimte. Sittard mikt reeds op huisvesting van studenten van de Hogeschool Zuyd. Zowel 
Geleen als Sittard kunnen inspelen op studenten die in Maastricht of op de Chemelot Campus studeren. 
Woonruimte voor deze groepen, vooral indien nabij station Lutterade, kan het centrum van Geleen 
verlevendigen. Er moet echter voor gewaakt worden dat hierdoor geen probleem voor andere groepen, 
bijvoorbeeld lokale starters, optreden want in feite lost Sittard-Geleen dan het woonruimteprobleem in 
Maastricht op ten koste van de eigen woningzoekende bevolking en dat vindt SPA ongewenst. 
 
De laatste jaren worden landelijk steeds meer panden opgekocht met (goedkoop) geleend geld en dan 
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verhuurd voor hoge prijzen. Meerdere gemeenten voeren daarom de ‘zelfbewoningsplicht’ in met als doel 
dat meer koopwoningen beschikbaar komen voor (door)starters. SPA wil aandacht voor dit probleem en 
vermijden dat dit hier ook op grote schaal haar intrede doet. 
 
De afgelopen decennia zijn er meermaals schandalen naar buiten gekomen waarbij projectontwikkelaars, 
bestuurders, woningcorporaties en grote bedrijven elkaar bevoordeelden en op een schimmige wijze zaken 
deden. Denk hierbij o.a. aan de onthullingen in het boek ‘De Vriendenrepubliek’.  
SPA vindt het daarom op geen enkele wijze verdedigbaar dat er prijsafspraken gemaakt worden, kortingen 
worden gegeven of andere niet openbare handelingen worden verricht die mogelijk ten nadele van de 
gemeente of van andere personen of bedrijven zouden kunnen zijn. Zo vindt SPA het bijvoorbeeld volstrekt 
onaanvaardbaar om kortingen of gemeentelijke bijdragen te geven bij vastgoedtransacties. 
 
Als lokale partij heeft SPA geen oordeel over of Nederland meer of minder asielzoekers en vluchtelingen 
moet opvangen en zal het nationaal aan de gemeente opgelegde beleid uitvoeren. Dat houdt automatisch in 
dat er niet meer en ook niet minder vluchtelingen en asielzoekers worden opgevangen dan het contingent 
dat door de nationale overheid wordt opgelegd.  
Woningcorporaties houden er bij de toewijzing van woningen reeds rekening mee dat een bepaald aantal 
woningen gereserveerd worden voor statushouders. SPA vindt dit terecht maar vindt het ook terecht dat 
mensen die reeds jaren op een wachtlijst voor een woning staan niet gedupeerd moeten worden doordat 
vluchtelingen of asielzoekers voorrang zouden krijgen. 

 
Onderzoek heeft uitgewezen dat het kosteneffectief is om huizen met een laag energielabel (F, E, D) twee 
energielabels te verduurzamen en dat het (nog) erg duur is om huizen met label B of C op niveau A te 
brengen. SPA wil daarom focussen op het verduurzamen van woningen met lage energielabels waarbij als 
randvoorwaarde geldt dat deze goed onderhouden moeten zijn. 

 
Eigenaren van woningen met hogere energielabels die willen verduurzamen kunnen evenwel ook een beroep 
doen op regelingen die SPA wil instellen. 
 
SPA wil een revolverend fonds instellen waarbij bewoners jaarlijks de helft van de bespaarde energiekosten 
aan de gemeente betalen ter aflossing van het hun ter beschikking gestelde bedrag. Door het verduurzamen 
van hun woning besparen bewoners elk jaar energiekosten. Dat kan een bijdrage leveren aan het bestrijden 
van energiearmoede omdat mensen met lage inkomens vaak in woningen met lage energielabels wonen. 

 
SPA wil prioriteit geven aan het verlagen van het energieverbruik voor verwarming van de woning en daarom 
wil SPA isolatie, vervangen van enkel glas door dubbel/triple glas, tapwaterbereiding zonder aardgas, 
vervanging van CV-ketels door hybridesystemen of warmtepompen faciliteren. Zonnepanelen en/of PVT- 
panelen kunnen onderdeel zijn van tapwaterbereiding zonder aardgas of om warmtepompen van elektriciteit te 
voorzien en zo ook in aanmerking komen voor facilitering. SPA verwacht dat binnen enkele jaren opslag van 
warmte en elektriciteit betaalbaar en gemeengoed zal worden. Deze vorm van verduurzaming zal vanaf dan 
ook worden gefaciliteerd inclusief de zonne- en/of PVTpanelen die daarbij gebruikt worden. Wanneer andere 
technieken beschikbaar komen zal bekeken worden of deze eveneens gefaciliteerd worden. 

 
Al jarenlang behoort de gemeente Sittard-Geleen tot de tien slechtst presterende Nederlandse gemeenten op 
het gebied van duurzaamheid. SPA wil hier een grote inhaalslag maken en dat niet door prestigeprojecten te 
starten of te continueren maar door onze inwoners te helpen om middels maatwerk hun woning te 
verduurzamen. 

 
Het doel is daarbij niet om ‘woningen van het gas af’ te halen maar: 

 

a) het energieverbruik van de woning en de gebruikers te verlagen (2022 t/m 2026) 
b) zoveel mogelijk duurzame energie door de woning te laten opwekken (2024 t/m 2028) 
c) volledig overschakelen op duurzame energie wanneer dit technisch en financieel haalbaar is (2027 t/m 

2035) 
 

Het gebruik van gevels voor energieopwekking is iets wat volgens SPA over enkele jaren een grote vlucht zal 
nemen. Dit behoort onderdeel te vormen van de duurzaamheidsmaatregelen tijdens woningrenovatie. 
SPA ziet hierbij een rol weggelegd voor woningcorporaties. De Dempseyflat in Limbrichterveld is het eerste 
voorbeeld in Sittard-Geleen dat dit niet alleen effectief voor energieopwekking maar ook esthetisch mooi kan 
zijn. Daarbij speelt wel een rol dat woningcorporaties een deel van haar woningen verkocht heeft waardoor het 
straatbeeld rommelig kan worden indien alleen de woningen van de woningcorporaties verduurzaamd worden 
en de woningen van particulieren niet. SPA vindt dat de gemeente hier aandacht voor moet hebben en ook een 
bemiddelende rol waardoor ook particulieren gestimuleerd worden om mee te doen met die maatregelen. 
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