OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Waar bent u als inwoner van deze
gemeente trots op?
Gezellige markt

Zijn er zaken waar u zich zorgen over maakt?

Op het verleden van Geleen

Criminaliteit, financiële situatie vd gememeente

Uw suggesties?
Heeft u nog suggesties voor ons?

leegstand binnenstad
nee
Verkeerschaos bij station Sittard. Parkeerplaatsje aan voorkant station overvol op sommige tijden terwijl aan de kant van
Limbrichterveld plaats in overvloed is, maar daar mag ; kan niet geparkeerd worden.

Misschien.. wellicht niet realistisch
gezien de financiële situatie
Binnen onze gemeente worden
1. Verkeersovertredingen, doorrijden na een ernstig ongeval. Concrete voorbeelden hiervan zijn door rood rijden, fout
Het lijkt me een goed idee om vaker
diverse festivals georganiseerd zoals parkeren, hard rijden door 30 km zones maar ook binnen de bebouwde kom, agressief rijden. 2. De toenemende
bijeenkomsten te organiseren om de
het carnaval, het zomercarnaval, de agressie van mensen in het algemeen. Men wordt snel boos als men zijn zin niet krijgt in bijvoorbeeld restaurants of
burgers meer bij de gemeentepolitiek
oktoberfeesten, Wintjerdreum.
winkels. 3 Zwerfvuil en dumping. Ik heb gelezen dat onze gemeente een van de vuilste gemeentes is van Nederland. Het te betrekken. Dan zijn ze meer op de
Ondanks de grote financiële
is schrikken wat er gedumpt wordt in de struiken, langs de wegen en bij de glas- en kledingcontainers. Dit is
hoogte van wat er speelt in de
problemen van onze gemeente is de milieubelastend, ziet er niet mooi uit en trekt ongedierte aan.
gemeente en persoonlijk contact is
coalitie in staat in oplossingen te
dan zeer prettig.
denken in plaats van in problemen
en goed prioriteiten te stellen waar
iedereen in Sittard, Geleen, Born en
alle dorpen die behoren tot onze
gemeente hierbij te betrekken. Zo
worden diverse wegen die hard
nodig zijn van onderhoud opnieuw
geasfalteerd. Hierin stelt ons college
duidelijk prioriteiten, men kan het
geld slechts een maal uitgeven,
maar men denkt daar wel goed over
na.
Voorzieningen
Vervreemding van de nederlandse identiteit
Toon eens initiatief, in plaats van u te
verstoppen achter zogenaamde
onmacht.
Markt, horeca, evenementen, groene Verkeersveiligheid, veiligheid, te veel horeca, leegstand winkels, de naam sittard-geleen.
Nee
omgeving
Markt, horeca, evenementen,
Verkeersveiligheid ; veiligheid, leegstaande winkels, te veel horeca, achter blijven als stad ten opzichte van omliggende Nee
groene omgeving
grote gemeenten
Limbrichterveld
over het niet meer opruimen van het straatvuil!
het herstellen van vixia
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Waar bent u trots op?
Ik ben niet specifiek trots op iets in
onze gemeente. Iedereen zal naar ik
aanneem zich wel kunnen vinden in
de situatie waarin die woont vooral
indien die gekozen heeft om aldaar
geboren te worden.Onder de titel
“Duurzaam en Gezond” dient m.i.
overigens altijd de overheid haar
beleid te voeren, dat is toch
vanzelfsprekend …… Echter er zijn
een aantal “zaken” waarover ik me
zorgen maak … omdat m.i. het
beleid niet echt in de zin van die titel
“Duurzaam en Gezond” wordt
uitgevoerd.
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Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

1. Duurzaam … Hoezo ?!A) Duurzaam : Langer ; beter gebruiken van middelen alvorens “onnodig” te vernieuwen.Dat
Ik wil hierover in gesprek tijdens
gebeurde vroeger veel meer dan tegenwoordig. Ons hele huidige GELD-systeem is grotendeels gebaseerd op een
bijeenkomsten én online !!
“wegwerp-economie”, hetgeen meer dan haaks staat op “Duurzaam”.VRAAG: Hoe gaat Sittard-Geleen daarmee om?B)
Duurzaamheid met betrekking tot de energievoorziening.Om bij de geplande energie-transitie strategie “Duurzaamheid”
in onze energievoorziening te bereiken wordt het volk overgoten met Giga-tonnen CO2-onzin. Als nu zo’n 2000 jaar
geleden de gletsjer tongen wereldwijd, zo’n 300 meter hoger lagen dan ze nu liggen, kun je dan spreken over een
bijzondere klimaatverandering waarin we nu leven? Als er onder kilometers afgesmolten gletsjertongen boomstammen
vandaan komen, die daar blijkbaar zo’n 6000 jaar geleden stonden. Als er genoeg bewijs is dat de idiotie rondom
‘climate change’, volledig uit de lucht gegrepen is, dan is het toch zaak dat we ernstig wakker gaan woorden. Artikelen
zoals in volgende links zullen de gemeentelijke duurzaamheidswerkers toch ook niet ontgaan zijn … https:;;www.eikeklima-energie.eu;2012;07;30;die-roemer-kannten-keine-gletscher-studie-zur-klimaerwaermung;http:;;www.unimainz.de;presse;52594.phphttps:;;hohetauern.at;de;startseite;2575-pasterze-gibt-nach-tausenden-von-jahren-einenmeterlangen-baumstamm-frei.htmlhttps:;;www.climategate.nl;2014;12;opslag-duurzame-energie-blijk-onbetaalbaremythe;http:;;www.fortschrittinfreiheit.de;docs;Am_Muttertag_8Mai2016_war_EEG_Zahltag_Seite1.pdfIk vind het zorgelijk
dat de onze overheid, en dus ook onze zo “vooroplopende” gemeente, het volk met honderden miljarden extra belast
met betrekking tot de zogenaamde energietransitie …. En dat terwijl er nu al 100-duizenden huishoudens een beroep
moeten doen op de voedselbank respectievelijk nu al de energierekening niet meer kunnen betalen. Is dat een vorm van
de moderne armoede bestrijding of juist van armoede schepping?NOTE: …. 60-70 jaar geleden werkte één gezinshoofd
in de regel voor een gezin met 3 tot 13 kinderen en kon daarmee in hun levensonderhoud voorzien … nu 60-70 jaar later
in deze “moderne-welvarende-tijd” moeten in de regel twee gezinshoofden werken om met 1 tot 3 kinderen “rond-tekomen” (netjes uitgedrukt) [en dan moeten menige opa’s en oma’s veelal ook nog eens een “handje-helpen”]. ……
Toentertijd waren er geen kinderen;families die hongerden …….. nu wel , à propos hoeveel gezinnen moeten alleen al in
onze gemeente gebruik maken van de voedselbank ? (of komen ze soms met een Mercedes hun voedselpakketten
afhalen …. ?). Is dat vooruitgang ????Terug naar een duurzame energievoorziening. Moet die zo nodig ingevuld worden
met:Ø 100 en meer meters hoge windmolens?Ø Tientallen ; honderden hectares PV-panelen?Ø Honderden tot
duizenden meters diepe putten te slaan om “aardwarmte” te winnen, waarbij sinds duizenden jaren stabiele en
onstabiele aardlagen doorboord worden?Ø Het primitieve verbranden van bio-massa?Ø Het aanleggen van een massiefomvangrijk buizennet (Het-Groene-Net, HGN) en dat terwijl men anderzijds al tientallen jaren van het veel “simpelere”
aardgasnet af wil?Ø De wederinvoering van kernenergie? [Is de bezorgdheid van de burgers in Sittard-Geleen omtrent
de veiligheid van Tihange weggenomen?]Waarom al deze relatief dure technologieën waarvan ook nog niet eens alle
aspecten als milieuvriendelijk kunnen worden bestempeld? En dat terwijl er al 70-80 jaar geleden vindingen en
demonstraties zijn geweest waarbij energie uit de ons omringende; doordringende velden werd afgetapt ……. De
grootste uitvinder van de vorige eeuw Nikola Tesla reed al in de dertiger jaren van de vorige eeuw rond in een dikke
Amerikaan zonder een druppel benzine;diesel … !!!GEVRAAGD : Geef eens een gedegen onderbouwing van de
gemeentelijke “duurzame-energie-politiek” waarbij hierboven aangevoerde aspecten in beschouwing worden
genomen???GEO-ENGINEERING … CHEMTRAILSDan loopt er (inter)nationaal nog zoiets als geo-engineering (zoals
dat het volk verkocht wordt, om het klimaat te controleren), maar wellicht onder de mensen beter bekend als het
fenomeen “Chemtrails”. Hiervan zijn tientallen video’s op internet waarvan een groot deel gebracht wordt door serieuze
wetenschappers en instituten. Enkele van die links ter info …http:;;www.earth-matters.nl;11;13685;verborgennieuws;chemtrails-de-geheime-oorlog-nederlands-ondertiteldDitzelfde voor diegenen waarvoor Engelse ondertiteling
geloofwaardiger is :https:;;www.youtube.com;watch?v=U-5VnMIiKPYEnkele van de vele verdere links met betrekking tot
Chemtrails
(Duits):https:;;www.youtube.com;watch?v=aiSYw570AUAhttps:;;www.youtube.com;watch?v=r2sQh2M2LMc Dominik
Storr: Die Chemtrails-Verschwörung – ein Himmel voller giftiger Chemiewolken [Interview met Prof. Michael Vogt van
Quer-Denken.TV]De Nederlander Martin Vrijland interviewt in het Engels de Duitse onderzoeker Harald KautzVella:http:;;www.disclose.tv;action;viewvideo;230067;mind_blowing_interview_with_harald_kautz_vella__2016;VRAGEN:
Wat zijn de werkelijke milieu-effecten en neven-effecten van deze operaties? MAAR nog dringender wat zijn de effecten
op onze gezondheid …….. ook hier boven onze gemeente wordt er gesproeid!! …….. Moeten wij dat zomaar
accepteren??Hoe is dat te rijmen met de parallel lopende hysterie rondom asbest (waarbij huishoudens en vooral
agrarische bedrijven financieel in de vernieling gedreven worden) ……. [en dat terwijl asbest nog tientallen jaren in ons
drinkwater zal zitten en daarnaast de structuur van bijvoorbeeld eikenhout en enkele andere bekende houtsoorten
vergelijkbaar is met die van asbest … ] ??2. GEZONDHEID …………………. AMEHOELAIk maak me zorgen om mijn
eigen gezondheidstoestand en die van de andere levende wezens;organismen om me heen !! Hier mijn

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

uitleg …..Vooreerst ga ik ervan uit dat de gezondheidssituatie in Sittard-Geleen niet substantieel afwijkt van de NLsituatie als geheel.We bekijken de resultaten van de “ZORG” en “GEZONDHEID” in NL. Dat doen we “onder-de-streep”.
De doodsoorzaken in NL 1950 tot 2015 zoals gepresenteerd door ons aller Bron CBS …. Doodsoorzaken CBS StatLine
1950 – 2015 een periode waarover de bevolking met 70% toenam ..Over diezelfde periode neemt o.a. het aantal
doodsoorzaken ; (procentueel gelijk gebleven zou een toename met 70% zijn)Ø Met kanker met 200% toeØ Met
endocriene- , voedings- en stofwisselingsziektes met 232% toeØ Met psychische- en gedragsstoornissen met 760%
toeØ Met ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen met 504% toeØ Ziekten van hart en vaatstelsel met 38% toeØ
Ziekten van de ademhalingsorganen met 141% toeØ Ziekten van de huid en subcutis met 127% toeØ Ziekten van het
botspierstelsel en bindweefsel met 183% toeNa honderden miljarden onderzoeksgelden en de zo geprezen en geprijsde
“ZORG” zijn het aantal “slachtoffers” van een groot aantal van de meest gevreesde ziektes extreem toegenomen
(uitgezonderd hart en vaat waarvoor een aanzienlijke verbetering bereikt blijkt te zijn).Als nog normaal denkende burger
vraag je je dan toch wel af wat zijn nu dan de eigenlijke primaire oorzaken van deze doodsoorzaken ?!! Naast kanker is
het toch vooral letterlijk alsof de “gekte” toeslaat, psychische ziekten en die van rond het zenuwstelsel nemen met zo’n
500-750% toe. Het aantal verwarde mensen nam van rond 52000 in 2013 toe tot 83500 in 2017 en het aantal Alzheimergevallen neemt met zo’n 4 per uur toe !!! Worden de mensen nu gek van mekaar en;of gek van wat ze eten;drinken en;of
gek van de lucht die ze inademen, en;of van de cultuur-technische straling (i.h.b. van de draadloze telecommunicatie)
waarin ze vrijwillig respectievelijk gedwongen zijn ondergedompeld.Over dit laatste zijn ook tientallen internet links, ter
info de volgende: www.stopumts.nlVRAAG : Wat doet onze gemeente om voornoemde factoren en in het bijzonder de
potentiële gevaren van straling voor de gezondheid van de inwoners;burgers zoveel mogelijk te verminderen
respectievelijk te elimineren ???Tot slot voor diegenen die denken dat we hier in NL zoveel honderd-plussers hebben
(128 per miljoen inwoners) vanwege de goede medische zorg, nog effe de cijfers van andere Europese landen: België
179, Zweden 200, Duitsland 215, Italië 314, Frankrijk 368, Portugal 392 en de topper Griekenland 565 !!! Komen deze
grote verschillen van de mediterrane landen nu door hun voeding, hun leefstijl, bevolkingsvergrijzing, hun vroegere
pensionering, hun betere medische zorg …. ???Het is lang niet alles goud dat glanst hier in NL !!!GEVRAAGD : Wat doet
de gemeente Sittard-Geleen nu werkelijk voor de GEZONDHEID van hun welbeminde burgers;inwoners met betrekking
tot alle betreffend genoemde gezondheidsaspecten en ziektes ???
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Algemene voorzieningen.

Invullen infrastructuur.

Als er veranderingen plaats vinden
deze ook graag vermelden in de
regionale kranten.
parkeer beleid gelijk stellen in de hele
gemeemte,
activiteiten beter verdelen over de
steden binnen de.gemeente,
leegstand in de steden aanpakken en
voorkomen.

dat we al 50 jaar Smoke Eaters in
Geleen hebben en houden

de grote verschillen binnen de gemeente tussen Sittard en Geleen

Swienswei als onbewoond
natuurgebied. Sittard dialect,
veldeke, historie,
veel goede voorzieningen

Zwerfvuil, drugshandel voor m'n deur, financiën van de gemeente, slechte ideeën van het cda

Nee

continuïteit, milieu, leefomgeving

Dat er geen coalitie bruek is en dat
Noel Lebens niet in het college zit

Ja genoeg, de dat daadkracht van het ambtelijk apparaat is onder de maat

meer vertellen wat jullie allemaal
doen en doen wat jullie zeggen.
zeg wat je doet en doe wat je zegt.
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mooie ziekenhuis

\- De financiën van onze gemeente.
- De (ecomische) aantrekkingskracht vsn de stad.
- De parkeerproblematiek in onze smalle eenrichtingsstraat, vooral 's ochtends (ivm school), in combinatie met de
snelheid waarmee in de straat wordt gereden en het slechte wegdek.
- Onderhoud groenvoorziening
- Rotzooi rondom de vijver.
- Leegstand winkelpanden

Nee

Eff niets
Op t dorp grevenbicht waar ik woon

Ja, de slecht onderhouden trottoirs
Over t zwerfvuil en t te hard rijden in grevenbicht en dan zeker over de boulevard in grevenbicht er moeten echt
drempels komen mag maar 30 km worden gereden Ze rijden er wel 80 km

Neen

Nergens

De finsncien, het groen onderhoud, uitheemse planten en dieren in onze natuur.

Op de markt in Sittard
Waar veel activiteiten plaats vinden
Historie, monumenten,
evenementen, nedcar, campus en
logistiek.

Mensen worden niet gehoord

Zuiniger omgaan met geld en geen
grote onnodige projecten zoals ligne
en alle soorten werkzaamheden beter
coordineren zodat een weg maar 1
keer dicht hoeft en niet 3 of meer
keren.
Er is een groot aanbod aan
Ja! Toename aantal daklozen, mensen met psychiatrische achtergrond die rondzwerven. Mensen met een klein netwerk; Het is altijd dezelfde groep die
activiteiten en evenementen in de
eenzaamheid. Armoede en vooral de effecten van armoede bij kinderen. Als dubbeltje word je steeds moeilijker een
feedback geeft en aanwezig is op
gemeente. Een gezellig en levendige kwartje! De tweedeling in de samenleving. Studeren wordt duurder en elitair. Studiebegeleiding is alleen voor mensen
wijkbijeenkomsten ; burger
marktplein in Sittard.
met een dikke beurs. Tweedeling door kennis en gebruik internet en mensen die het niet kunnen gebruiken
participatie probeer eens andere
Burgerinitiatieven worden
groepen aan te boren om informatie
gestimuleerd.
te krijgen . (Meer out of the box
benadering ) of net meer online
enquêtes etc
nergens
Ja leefbaarheid
neen
Het uit Sittard komen in zijn
Troep op straat, het zou fijn zijn als er meer prullenbakken zouden komen
algemeenheid
Harmonie tussen de verschillende
Dat er veel wordt gejat en ingebroken waardoor mensen zich meer terugtrekken en wantrouwend worden
Denk in cellen waarbij de menselijk
lagen van de bevolking
maat een eenheid word en waarbij
deelcentra centraal staan en functies
samengevoegd kunnen worden zodat
gebouwen continu in gebruik zijn.

Leefbaarheid in dorpen en wijken

Manier waarop we samen dingen
Orde en veiligheid, financiën, samenleving, leegstand, parkeertarieven i.r.t. omliggende gemeenten, Mkb, verdeling
oppakken en steeds weer met
subsidies evenementen
nieuwe initiatieven komen
Aanbod aan evenementen:
Leegloop binnenstad
toegankelijk voor iedereen, diversiteit
in hoog- & laagcultuur. Stad bloeit er
van op.
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Bewoners direct betrekken bij iets
Denktank oprichten
Kies voor een gedifferentieerd aanpak
per gebied. Iedere wijk;stadsdeel
heeft zijn eigen profiel qua inwoners
en problematieken. Maatwerk en
maak waar wat je belooft.
Investeer in de gemeente en haar
bewoners en niet in megalomane
projecten
;
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De benaderbaarheid van de mensen Chemelot, afvaldumping, armoede, voorop willen lopen met afsluiting gas in de wijken.
in zijn algemeen.

Stadspark. Alle seizoenen haar
charmes en goed onderhouden.
Verenigingen en eensgezindheid
binnen kernen

Ja, onkruid dat overal veel te snel groeit en het dumpen van afval.
Industrie tov milieu en criminaliteit

Initiatieven van inwoners van onze
Veiligheid rond Chemelot en of de overheid daar wel genoeg vaart mee maakt.
gemeente om zaken te organiseren.
Ben zelf van Geleen en dan doel ik
bv op MP feesten, maar er zijn veel
meer van dit soort initiatieven en
daar ben ik trots op.
Ben trots op het historische karakter Grote armoede en laaggeletterdheid onder deel v mensen. Onvoldoende boeien en binden v inwoners.
vd stad, naast het moderne Ligne en
het geweldige museum. Ook ben ik
trots op het huidige College dat
probeert om veranderingen door te
voeren die ten goede komen v de
inwoners.
Uitstraling entree dorp ; veiligheid op de wegen
De cultuur van onze mooie stad
Het onderhoud van de stad.

5

Uw suggesties?
In het geval van energiebeleid, loop
niet voorop. Wacht tot nieuwe
ontwikkelingen uitontwikkeld zijn, leer
van de fouten en verkeerde
schattingen;aannamens van andere
gemeenten. Anders zou het wel eens
onnodig duur kunnen worden.
Dit is een heel goed initiatief!
Mooi initiatief om burgers te
betrekken bij gemeentelijke
ontwikkeling
Blijf contact opzoeken, realiseer
concrete veranderingen;verbeteringen
en werk parallel aan een LT agenda
waarvoor breed draagvlak is

Bevordering burgerparticipatie
Stel vrijwilligers groepen samen.
mensen die graag een hand of twee
uitsteken om de omgeving leefbaar te
houden.
Veel meer betrokkenheid met de
inwoners. Luister naar de inwoners

Sittard heeft een leuke gezellige
binnenstad. Jammer dat geleen dat
niet heeft
Dierenpark Born.

Veiligheid binnen de gemeente

Onze eigen leefgemeenschap
Holtum
Geen idee

Nee, niet echt.

De gemeentelijke organisatie
(bestuur, raad, ambtelijk) dient er te
zijn voor de burgers en niet
andersom.
Blijf contact houden met de inwonerz

De duurzaamheid in het algemeen en zorg en milieu in het bijzonder en daarmee de toekomst voor onze kinderen

Nee

Sport op hoog nivaeu

De versloebering van Geleen Zuid en de manier waarop er met sport wordt omgegaan op amateur niveau.

Dorpje Holtum
Binnenstad van Sittard, fortuna,
historie

Dat de busverbinding met het station in Sittard vervalt
Ja

Ja, maak bij FCGeleen Zuid een
complex waar meerdere sporten bij
elkaar komen. Te denken aan
handbal, een looptrack met obsticals,
tennis etc. Met de juiste
voorzieningen zoals goede
bereikbaarheid en
parkeergelegenheden.
Oprukkende industrie beperken
Communiceer duidelijker naar buiten
toe

Leefbaarheid, verkeersveiligheid, handhaving, onderhoud, gebrek aan voortschrijdend inzicht, communicatie en het
nakomen van afspraken gemeentebestuur en ambtelijke organisatie.
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Organisatie evenementen

Diefstal,criminaliteit,verenigingsleven,saamhorigheid

goed contacten met mede inwoners
Veilige omgeving
Eerlijk gezegd zou ik dat niet weten

windmolens en uitbreiding industrie Holtum noord
Dat de mensen niks meer kunnen verdragen en alleen aan zichzelf denken
Dat zijn er teveel om op te noemen. Maar als inwoner van Holtum maak ik mij de meeste zorgen over de leefbaarheid in
het dorp. Met name de enorme toename van het vrachtverkeer op de Verloren van Themaatweg en de verkeerschaos bij
VDL Nedcar tijdens de dienstwisselingen.

Werkgelegenheid, eenheid door
verscheidenheid
Het groene gezicht met al haar
bomen, ondanks een chemie
complex als buur.
Nergens

Financien in relatie tot verenigingen. Achterstallig onderhoud etc

Dorpskernen

Natuur en stad (centrum sittard)

Vriendelijke mensen, groen, mooie
huizen sn gebruik van ruimte
Niet zozeer de gemeente, maar wel
om inwoner van Holtum te zijn. De
feit dat er een groep mensen is
opgestaan, om te proberen de
teloorgang van ons dorpje een halt
toe te roepen, daar ben ik wel trots
op.

?

Het bestedingspatroon van de gemeente en veel achterstallig onderhoud zoals bv bij sportzalen.

Het grote aantal verkeersbewegingen van in de morgen 5 uur en tot in de avond 23.00 uur gepaard gaande met
snelheidsovertredingen geluidsoverlast en zwerfvuil. Toename van fijnstof

Meer en betere handhaving cq
preventie
geen windmolens
weet niet
Ik kan er wel een aantal bedenken.

Nee initiatief om met burgers te
spreken is prima
Zorgen voor een goede
winkelbezetting in de kernen!
De omgeving goed onderhoud en
geeft dan ook geen aanleiding tot
verloedering

Behoud dorpskernen met name
activiteiten
Rijk en arm: gemeente kan een voorbeeld zijn van samenleven los van vermogen (geld en int)
Vraag door, cluster, valideer en laat
de inspanning zien
De leefbaarheid van ons dorp, daar maak ik mij zorgen over. Het lijkt alsof Holtum het Moerdijk van de gemeente Sittard- Bovenstaande punten worden al
Geleen aan het worden is. De industrie kruipt steeds dichterbij, etc:
behartigd door initiatieven als ons
- de Verloren van Themaatweg, waar dagelijks heel veel vrachtverkeer rijdt
dorpsplatform en werkgroep Holtum
- Ekompany, een chemiebedrijf, welke stankoverlast veroorzaakt ligt pal tegen de bebouwde kom
2.0. Ik ga er vanuit dat constructief
- Windmolens die ongevraagd dichtbij de bouwing van Holtum en Buchten gepland zijn.
overleg met deze groepen
- De verbreding van de A2 waardoor het tunneltje bij de Grote Dries verdwijnt. Dit is de kortste verbinding om in een
plaatsvindt.
groene omgeving te geraken.
- Nedcar die het Pasveld wil volbouwen
- De dreigende sluiting van zwembad Het Anker
Al jaren is er geen enkel dorp in de gemeente ze vinden, dat zo ingeklemd ligt tussen industrie. En nog ieder jaar wordt
daar een schep bovenop gedaan. Reden tot zorg!

Dat de gemeente een beleid heeft om kunstgrasvelden met rubberinfiltraat aan te leggen. Ze zijn bewezen
milieubelastend en waarschijnlijk wordt over 10 jaar (als er meer onde rzoeksresultaten op lange termijn bekend zijn)
bekend dat ze ook schadelijk voor de gezondheid zijn.

Alternatieven inzetten

Veiligheid en dorpsactiviteiten

Steun dorpen meer. Doe iets aan
veiligheid in de dorpen.
niet echt

de gemeente is erg compleet.
leegloop steden, retail, centrum geleen, criminaliteit
werkgelegenheid, mooi historisch
centrum. goed bereikbaar. mooie
natuur. goede infra. kleine compacte
kernen.

6
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OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
Trots op Fortuna:) trots op de
gezelligheid van de markt in Sittard.
Trots op oktober feest, sint Rosa
( activiteiten in Sittard Geleen)
Dat er aandacht is voor de kleine
kernen middels de verdeling onder
de wethouders.

Sfeervolle binnenstad van Sittard,
het rijke mijnverleden en vooral ook
het rijke verenigingsleven en de
saamhorigheid

In de gemeente en zeker rondom de
horeca markt heb ik veel contacten
doordat ik met collega’s samenwerk
en via via steeds meer mensen leer
kennen met leuke en goede ideeën.

Waar maakt u zich zorgen over?
Gemeentehuis in Sittard ( waarom paspoort ophalen in Geleen bvb? ). Veiligheid ivm steeds minder politie in de
dorpen . Leegstand winkels.

Nee

Veiligheid in de kleine kernen. Doordat er steeds minder politie is merk ik dat de criminaliteit zich verplaatst van stad naar mbt tot veiligheid: Inzet van BOA's of
de dorpen.
meer camera toezicht.
Verder is het groen onderhoud behoorlijk onder de maat. Hierdoor worden de mooie kernen minder aantrekkelijk.
mbt groen onderhoud is het wenslijk
dat de Gemeente de uitgevoerde
werkzaamheden controleert. Dit moet
dan wel gebeuren door mensen die
hiervan kennis hebben.
In het algemeen over Verloedering van de centra, gevoel van oneerlijke verdeling budgetten tussen stadsdelen en
Stel voor Sittard een centru
gebrek aan het werkelijk betrekken van burgers bij beleidsbeslissingen.
coördinator aan, in dienst bij
In het bijzonder over de sombere toekomst van het Sittardse centrum en het gebrek aan regie daarin van de gemeente
gemeente. Dit kan (nagenoeg)
(en het CM)
budgetneutraal.
Vorm klankbord groepen van
betrokken burgers in de diverse
wijken en betrek deze al in het
allereerste beginstadium bij te vormen
beleid
Zeker. Als ik door Sittard rijdt of loop zie ik veel achterstallig onderhoud. Veel onkruid langs de wegen, geen visitekaartje Volgens mij heb ik deze al
voor de stad, en veel stoepen en dergelijke zijn slecht gelegd of verkeren in slechte staat. Ook de leegstand vind ik niet
ruimschoots vermeld. Ik ben best
uitnodigend. Verder voel ik
bereid ze eens toe te lichten.
me nooit veilig in de stad en heb ik het idee dat er meer toezicht van politie;handhaving mag zijn, met name in de
avonden. Er lopen veel mensen rond die misschien niemand kwaad doen, maar wel een gevoel van onveiligheid
creeëren. Dat geldt ook voor het park waar het oude ziekenhuis gestaan heeft, bij het gebouw dat er nog staat wordt
gedeald en hangen vaak mensen rond. Niet prettig als je daar je auto geparkeerd hebt.
Tot slot vind ik het vervelend dat de gemeente zich zodanig met het straatbeeld bemoeid, dat zaken gevestigd in de stad
onvoldoende kenbaar kunnen maken wie ze zijn en wat ze doen, ondanks alle leegstand die er al is. Ik denk dat
ondernemers hierin meer vrijheid moeten krijgen, dat is ook veel interessanter voor het straatbeeld. Ik vind het een
beetje ouderwets dat alles er zo monotoom uit moet zien.

nee ben een echt sittersj maedje
heeft geen zin de gemeente heeft jaren niet naar haar inwoners geluisterd
maar trots was ik jaren op sittard
vriendjes onder elkaar .
nu is sittard een drugsstad de
marokaanse jongeren verkopen de
drugs achter de oude bieb maar
daar komt de stadwachters niet ,
dan krijgen ze een pak slaag wel
de srv man lastig vallen die de
oudere mensen in het appartement
de boodschappen naar boven brengt
en jawel dan komen de
stadwachters uit hun hol en mag de
srv man 109 euro dokken . kijk dat
is de mentaliteit in sittard gelukkig
dat bij de lingne ook marokanen aan
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. was alleen maar zelf bezig met hun

eens luisteren naar jullie inwoners
en zorgen dat de binnestad eens een
winkelstad word sittard is alleen de
markt waar ieder weekend maar
gezopen wordt

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
het daelen zijn
prettig vinden .
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Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

zal sjraa niet zo

Tom Dumoulin Bike Park
Veel werkgelegenheid, betrokken
raad en wethouders
Mooie historische kernen van Sittard,
Oud Geleen, Limbricht. Groen op
Kollenberg, rond de dorpen. Een
centrum met niet enkel ketens, maar
ook leuke unieke ondernemers. Het
Laagland!!!! Volt (tot het onfer
Domijnen moest) Een aantal
prachtige evenementen zoals
Mama's Pride, Rosa,
Doodstrijdkermis, Paasmarkt,
Oktoberfeest, Kemmedymars. Een
eredivisieclub Fortuna, handbal op
topniveau met Lions en V&L,
IJshockey van de Eaters. Cultuur
met schutterijen em fanfares. Een
rijk verenigingsleven. Veel groen.
Geen idee

De drukte op de a 2 en al het vrachtverkeer in holtum
Bureaucratie, onderhoud groen

Fortuna

Over de armoede.

Sport evenementen en natuurlijk de
oktoberfeesten , Groove Garden en
niet te vergeten St.Rosa en ben trots
op de Markt in Sittard met een mega
rijkdom aan horeca en gezellige
terrassen
Dat de kernen uit de oude
gemeenten born voor zichzelf blijven
opkomen

Natuur , zeker in Buchten waar je nergens meer een stukje groen hebt, loopt alleen maar langs industrie . Jongeren
tusse 14 en 18 jaar , weinig voor te doen , zeker on het weekend

Houden we Revue

Slechte stoepen en steeds toenemende hondenoverlast, geluid en uitwerpselen

Nee
Periodieke bijeenkomsten in wijken

Eenheidsworst in professionele cultuur met De Domijnen.
Aan de slag!
Stille drugscriminaliteit die overal in de wijken langzaam de boel overneemt.
Afval dat overal wordt neergegooid. Hufterigheid in zn algemeen. Veel te hard rijden, roekeloos rijden. Grote bek hebben
als je er iets van zegt.
Gebrek aan begeleiding van nieuwe NLers in de buurt. Gebrek aan begeleiding van buurt om te begrijpen wie de noeiwe
NLers zijn...
En vooral de eeuwige stammenstrijd binnen onze gemeente. Grow up! Ga samen een nog mooeore gemeente maken
van Sittard-Geleen en stop met energie steken in negatieve zaken

Leefbaarheid kleine kernen geen voorzieningen.
Guttecoven geen pinautomaat geen winkel weinig 55+ appartementen

Financiën, toename van leegstand en verpaupering, overlast jeugd en het grote aantal buitenlandse
vrachtwagenchauffeurs

Zou graag een bibliotheekje in het
gemeenschapshuis of boekenruilkast
een hondenuitlaat weide zoals in
Limbricht. Een afhaalpunt voor
pakketjes zodat de bezorger niet
steeds 3 keer moet komen
Er moet meer te doen zijn voor
jongeren.
Op dit moment niet, maar die zal ik
zeker hebben.

Luisteren naar de inwoners, jezelf niet
te groot maken, geld en aandacht
besteden aan zaken die dicht bij de
bewoners staan
Nu nog niet

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Ik ben niet zo trots op de gemeente,
omdat ik meer acheruitgang dan
vooruitgang ervaar t.o.v de
voormalige gemeenten

De leefbaarheid van ons dorp wordt zwaar op de proef gesteld, door oprukkende industrie en toename van verkeer.
Verder neemt het sociale contact af doordat scholen sluiten en er nog weinig ontmoetingsmpmenten overblijven

Zou 't niet weten

Kosten voor huiseigenaren. Zwerfvuil. Criminaliteit

Dat de bereikbaarheid overal
naartoe goed is

Een pro actieve houding tonen en
zich niet steeds verschuilen achter
financiële haalbaarheid.

Luister naar de mens in de
kerndorpen. Hier mag meer
georganiseerd door jullie worden.
Ja de groenvoorziening is zeker met 75 % achteruit gegaan. De centrums van deze gemeentes zien er goed verzorgd uit Nee
maar daarbuiten ziet het niet uit. Dit is wel het grootste gedeelte die belasting betaald

Op de hechte gemeenschap en onze
verenigingen.
Wonen in een dorp!!!!
in een kleine gemeenschap te
wonen,waar mensen nog normaal
met elkaar omgaan.
Dat we wonen in fijne buurt en fraai
groen buitengebeid hebben op
loopafstand (Geleenbeekdal)

De industrie rondom ons en het verdwijnen van natuurgebieden

De activiteiten in en om de stad,
zoals St. Rosa, Oktoberfeest,
Carnaval. Gemeenschapsgevoel.
Dat de gemeente veel bedrijvigheid
naar de gemeente probeert te halen

Onrustige wijken, drugsrunners, te hard rijden, rotzooi.

Op wethouder Kim Schmitz

Drugs overlast.
Afval dumping.
Te weinig handhaving

De omgang met elkaar op
lindenheuvel
Groen in deze gemeente. En deze
duurzaam te maken!

De toekomst van jeugdverenigingen en hun accomodaties

Op de samenhorigheid

Over de toekomst en draagkracht van de verenigingen

Vervuilling algemeen,ook groen.
Ja.Over mensen met een klein inkomen,die niet erkend worden in deze maatschappij van alleen maar groot-kapitaal.

Verdere uitbouw Chemelot naar nu groene Lexhy; te harde toon in politiek en samenleving richting vluchtelingen en
migranten; te weinig landelijke investering in brede publieke sector( zorg, onderwijs, politie etc)

Over de verloedering binnen de gemeente. Onnodig en te snel geld uitgeven

Steenwoestijnen die door bewoners worden aangelegd dmv verstenen van hun directe woonomgeving.

Nergens. Dat chauvinisme ontbreekt 1) veiligheid, te weinig toezicht buitengebied en in woonwijken 2) veiligheid Chemelot 3) oprukkende industrie (veel te
bij mij.
veel bebouwing en te overlast) 3) beroerde uitstraling openbaar groen 4) winkelleegstand 5) gemeentelijke financiën 6)
vergrijzing bevolking, geen aantrekkingskracht voor jongeren om zich hier te vestigen
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Bv een omheind gebied waar honden
vrij kunnen loslopen .
Samen met de buurt er iets aan doen.
Probeer er als gemeente voor de
mensen te zijn.
Probeer groepen die normaal
moeilijker meedoen aan gesprek
zoals jongeren en migranten mee te
betrekken!
Meer blauw op straat, reinigen, groen
bijhouden, hondenpoep.
Voor dat er geld word uitgegeven
eerst kijken wat kunnen we zelf. En
als het nodig is zoek het binnen de
eigen gemeente
Preventie loont.
Meer groen
Meer wijk preventie tegen drugs.
Meer te doen voor jongeren

Voortuinen-en tuinbeleid inzetten
waarbij diverse maatregelen worden
genomen.
Laat inwoners niet te lang wachten.
Adequater handelen en niet in de
wachtkamer zetten
1) meer politie 2) stop betaald
parkeren 3) stop grootstedelijk te
denken 4) centrum Geleen omvormen
tot beperkte wijkfunctie 5) veel meer
nieuwbouw woningen (huidig
woningbestand zwaar verouderd, niet
duurzaam) 6) beëindig uitleggen rode
loper voor chemelot - geen campus
op Lexhy en Graetheide groen, eerst
oude bedrijventerreinen renoveren 7)
maak gemeente zichtbaarder vanaf
snelweg A2 en A76

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Hoogstamboomgaard 'De Lahrhof"

Groenonderhoud in Sittard.

De rustige leefomgeving

Ja de oude school naast me,wat gaat ermee gebeuren??

De activiteiten die georganiseerd
worden

De leegstand van de binnenstad en de hoge belasting

Sittard is een fijne stad om in te
wonen.

Een hele lijst: onderhoud groen en afval. Duurzaamheid. Veiligheid. Reactievermogen van de gemeente.

Nergens
Verstedelijking.
Samenhorigheid binnen het dorp dat Besteden van financiële middelen over de gemeente heen. Dwz geen inzicht of gevoel bij geld dat besteed word, als er
uitmaakt van de gemeente(Holtum)
daadwerkelijk geld besteed wordt. Naar ratio uiteraard echter zijn kleinere dorpjes zeker zo belangrijk als een stad
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Veel meer bottum up activiteiten
organiseren. Besturen betekent niet
"Law and Order", maar juist info bij je
bevolking binnenhalen. Dan besluiten
nemen over voorstellen die ook
gecheckt zijn in de samenleving.
Verdien je als gemeente geld mee en
ben je dienstbaar aan de burger!
Misschien iets leuks maken voor de
oudere of wat voor de kinderen
meer grotere franchise
kledingzaken;warenhuizen
schoenzaken. Babywinkels;prenatal
etc. Electronicaketen...
Zorg dat je als gemeente goed
nadenkt over de uitgaven. Burgers
zijn niet gek en zien veel. Sommige
dingen kun je gewoon niet verkopen!
Klein beginnen
Kracht zit in de herhaling, op
laagdrempelige wijze i formeren zal
tot meer begrip leiden

De saamhorigheid
De mooie parkjes
DAT IK HIER GEBOREN EN
GETOGEN NU NOG
De historie, de binnenstad,

De oprukkende industrie
De leegstand in het centrum van sittard en geleen
JA, DE BEVOLKING WORDT ANDERS, METALITEIT

Sluipverkeer serieus weren

Veiligheid, bereikbaarheid, consequent met regelgeving, navolging van deze regelgeving etc.

Op het raadslid Marcel claessens
Om eerlijk te zijn vind ik dat een
lastige vraag. Want kan eigenlijk
niet snel iets benoemen betrekking
de gehele gemeente waar ik trots op
ben. Maar als ik dan kijk naar mn
eigen dorp kijk. Vind ik dat hier
(holtum) een goede beweging is
ontstaan om de mensen weer te
betrekking in de samenleving en de
leefbaarheid te behouden En daar
kan ik dan wel trost op zijn. En als ik
dat dat doortrek naar gemeente ben
ik "trots" dat gemeente dit soort
initiatieven steunt.
Sittardse historie
Oktoberfest
Carnavaloptocht

Over de gunfaktor in dit dorp
Het financiële beleid. Het is geen geheim dat dit laatste jaren nog al wat aandacht trekt. Dus daar door krijg je al snel
zorgen;wantrouwen als je grote projecten gesteund ziet worden.. waarbij ik me af vraag of hier de gemeente wel zoveel
moet financieren. En dan heb ik het vooral op bouwprojecten. Maar moet eerlijk zijn weet niet overal het fijne van en kan
ik alleen oordelen op info die ik zo hier en daar lees en hoor.
En ik maak me zorgen dat door bezuinigingen, onbaalbaarheid, en bevolkingskrimp de
winkels;instanties;zwembaden;sportclubs ect. Te veel gecentraliceerd word in de grote stad en de inwoners van dorpen
daardoor steeds verder moeten reizen om iets te doen of te regelen ect.

Betere, proactieve communicatie.
Daarnaast ook bereikbaarheid van de
verantwoordelijke personen buiten
kantooruren, of iemand die dan kan
optreden wanneer het noodzakelijk is.
Nee
Nu even niet daar moet ik over na
denken.
Maar vind goede ontwikkeling dat
inwoners betrokken worden. Alleen
ben ik bang dat het ook nog wel eens
veel te veel tijd en energie gaat
kosten, om vervolgens weinig op te
schieten aangezien je niet iedereen
kan tegemoet komen. Maar luisteren
naar de inwoners en hun betrekken
vind ik goed

Leegstand centrum, carnaval wordt steeds minder gevierd, weinig aanbod in activiteiten maandag;dinsdag

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
Bereikbaarheid
De hoeveelheid activiteiten die
georganiseerd worden waarbij de
historie van de staat vaak in het
middelpunt staat.
dat er genoeg werkgelegenheid is
gecreerd
Op Fortuna

Ik ben trots op het bloeiende
verenigingsleven en de manier
waarop inwoners de handen in
elkaar slaan om doelen te
verwezenlijken.

Waar maakt u zich zorgen over?
Onverdraagzaamheid
Niks van elkaar kunnen hebben eb een ander niet in zijn waarde laten
De hoge belastingen en leegstand van de binnenstad.

Nee

Ja over de slechte communicatie met de burgers.

Ja eerst naar de burger luisteren,
boven de economische belangen.
Ja, over het veelvuldig dumpen van afval!!!
Strenger toezicht, wellicht bij
wisseling of einde diensten. Denk met
name in avonduren
Ja, met name over de uitbreidende industrie. Er verdwijnt te veel groen en wandelgebied rondom VDL. Het meeste maak Natuur zo veel mogelijk intact
ik mij zorgen over de chemische stank die met grote regelmaat te ruiken is een zeer ongezond is!!! Deze stank is
laten;nieuw aanplanten om niet het
afkomstig van het industrieterrein van Holtum Noord. Ook het dumpen van allerlei afval in de natuur vind ik echt vreselijk gevoel te hebben helemáál omringd
ergerlijk.
te worden door industrie.
Verder vind ik het jammer dat er zo veel leegloop in de stadscentra van Sittard, maar m.n. Geleen is!
Gemeentelijke lasten verlagen voor
ondernemers binnen de gemeente.

De gunfaktor in een dorp
Het aantal vrojwilligers
De diverse activiteiten die er
georganiseerd worden
Ik ben geboren en getogen en nog
steeds woonachtig in Holtum. Ben
trots op hoe wij nu als gemeenschap
nieuw leven proberen in te blazen
vanuit onze eigen kracht
De horeca is Sittard
Historie. Historische panden

Nee
De overlast
De winkels, veel panden staan leeg.

Nee
Nee
Nee

Niet echt
Ja. Over de 2 stadskernen
Het zou zo fijn zijn als we 1 geheel vormen. Ieder zn sterke kanten laten zien, inzetten.

Niet echt
Toerisme op de kaart zetten. Breed
uitzetten

... Erg lastige vraag. Helaas kan ik
niet direct iets verzinnen...
Geen idee

Bedrijvigheid in Born, financiële sturing van de gemeente, investeringen in de wijken

Dit vind ik een goede start om de
dialoog aan te gaan
Het zou leuk zijn als er wat meer met
het park wordt gedaan... Activiteiten
zoals bv een bioscoopavond. Of een
preuverie of zo. We hebben een
prachtig park maar wordt verder niets
mee gedaan. Verder de winkels in de
stad verdwijnen. Het pand van de v&d
staat zo goed als leeg, waarom geen
primmarkt of Mac Donald media
markt ?? O en verder mis ik echt een
goede uitgaand(discotheek) voor 40+
dat zou wel echt wenselijk zijn

Ontwikkelingen industrie, windmolens e.d. De impact voor Holtum is m.i. het grootst en we moeten waken voor de
leefbaarheid in het dorp

Het afval wat steeds meer gedropt wordt bij de glasbakken, kledinginzameling en prullenbakken.

Dat Sittard een gemeente is met veel Ja, dat de aantrekkelijkheid van de gemeente achteruitgaat
diversiteit
Ik zou het niet weten
Toekomst van de jeugd

11

Uw suggesties?

Nee

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

De activiteiten die georganiseerd
worden in de dorpen

Ja. Het te veel allemaal willen alleen in de stad. Denk hierbij aan onderhoud van parken, velden, groen, zwerfafval etc
etc. Dorpen worden minder snel onderhouden als de steden in onze gemeente

Denk aan de dorpen. Deze mogen
niet vergeten worden.

Er is genoeg om trots op te kunnen
zijn, maar het wotdt niet op de juiste
manier uitegdragen. Denk aan
historisch centrum, uniek
winkelaanbod, Toon, tuinen;parken,
Fortuna.
Het is overal lekker schoon
Niet trots , dit komt omdat de
openbare ruimtes in Holtum aan het
verloederen zijn.

Leegstand binnenstad, slechte communicatie, geldstromen binnen gemeente, promotie van gemeente.

Meer dan genoeg. Licht ik graag toe
in een persoonlijk gesprek.

Vele verenigingen, grote sportclubs,
weinig geweld;misdaad

Ouderen, plekken voor de jongeren, studenten, veel leegstaanden panden

Eeuwen oude tradities die heden ten
dage, hetzij in een nieuw jasje, in
stand worden gehouden of zelfs
nieuw leven worden ingeblazen

Zelf werkzaam binnn het sociale domein in gemeente Heerlen krijg ik het gevoel dat Sittard-Geleen wat dit betreft nog
niet voldoende ingericht is. Hierdoor ontstaan er problemen op het gebied van veiligheid en overlast die mogelijk in een
eerder stadium te ondervangen zijn. Als inwoner, maar ook zeker als professional is het mij niet helder hoe de stand van
zaken is binnen het sociale domein. Niet zichtbaar genoeg

Toenemende criminaliteit
Dat Holtum gebruikt gaat worden als afvoer putje (alles wordt maar vol geduwd met industrie ( fijn stof ) leefbaarheid
gaat daardoor ook flink achteruit.

Dat er mensen zijn die willen samen In de ontwikkeling van onze kinderen zowel op school als in sportclubs en ook thuis
werken in het verbeteren van de
samenleving in de kleine omliggende
dorpen.
Gezellige markt en redelijk veel
Afvaldumping
evenementen
Om in deze stad te wonen
Dat de kleine kerdorpen toch hun aandacht blijven krijgen van de politiek en niet ondergesneeuwd raken door de
stadscentra Sittard en Geleen.

De gezellige markt in Sittard
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De relevantie van de stad Sittard, het is geen dagje uit zoals Maastricht maar je kunt ook niet voor de deur gratis
parkeren zoals in dorpen als Born.

Nee,alleen een opmerking over het
openbaar vervoer daarover moet
eens goed over nagedacht worden
heel veel overlast (fijn stof)bussen die
hele dagen zonder mensen
rondrijden ?
Luisteren naar de burger, gezicht
vaak laten zien, geen beloftes maken
die niet nagekomen kunnen worden
Meer verbinding met andere
gemeentes om in elkaars keuken te
kijken en niet het wiel opnieuw uit
willen vinden. Bewezen is dat een
integrale aanpak van zaken als
veiligheid en overlast kan leiden tot
een afname van deze problematiek.
Dat vraagt om investeren en helder
beleid waar ook de burgers in nodig
zijn
Een aantal mits die mogelijk zijn

Collectief een afvalprijs per bewoner.
Dit is een hopelijk goede start om met
elkaar in gesprek te komen.
Hoop alleen dat er met de geluiden
en signalen ook daadwerkelijk iets
gedaan gaat worden. Succes!
Jammer dat er geld wordt besteed
aan vreemde 'kunstwerken' op
rotondes (die palen met die rare
touwen erom) terwijl wat groen een
stuk voordeliger, duurzamer en
gezelliger is. Test met gratis parkeren
zou de binnenstad wellicht een boost
geven, ook om bedrijven te vestigen
die niet per se winkels zijn maar wel
zorgen voor traffic en leven op straat.

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Dat op deze manier een "luisterend Dat er wordt geïnvesteerd in de grotere kernen van de gemeente en er voor de kleinere kernen niks meer overblijft.
oor" wordt geboden van wat er bij de
inwoners speeld.

De korte lijnen met raadsleden en
een luisterend oor voor de burgers.
De voorzieningen in de dorpen zoals
divers winkelaanbod (vn Born) vind
ik echt top
Fortuna Sittard
Holtum

Afvaldumpen, burgers die “alles” van hun gemeente verwachten en zelf geen initiatief tonen. Tieneraccomodaties in de
dorpen.
Forse stijging WOZ. Hangjongeren nabij Sportpark t Anker.

Leegstand Ligne
Verbeteren over gratis aanhangwagen. Want ik kan niet bellen. Ik vraag kan ook met e mail

Rijke natuurgebieden die gekoesterd Veiligheid op de weg als fietser, wandelaar zijnde.
worden.

Dat holtum vele vrijwilligers heeft die
het kleinste dorp van de gemeente
een warm hart toe dragen. Verder
ben ik trots op het topsport klimaat
met fortuna eaters lions hellas scoop
etc

Holtum wordt ingesloten door industrie. De leefbaarheid moet wel op 1 blijven staan.
Verder de financiële zorgen vd gemeente. Dit is niet goed voor eventuele zaken die 'direct' gedaan moeten worden.
Verder de middenstand....in steden en dorpen om ons heen gaan mensen wel winkelen. Stop met dat dure parkeren. Dit
zorgt dat mensen in maaseik echt tudern beek gaan winkelen

Organisatie van evenementen

Voorzieningen voor ouderen zoals woningen

Uw suggesties?
De inwoners actief betrekken in het
meedenken "wat wordt het doel van
deze gemeente'. Luisteren naar
inwoners of zwichten voor de
bedrijven.
Financiële Ondersteuning aan
burgerinitiatief;platform.

Nee

Met eigen ogen ondergaan hoe het
rondom rotondes en gevaarlijke
kruispunten gaat als fietser,
wandelaar.
Zorg dat initiatieven vanuit wijken en
dorpen komen. Waar de burger zelf
aan de slag gaat zoals hiet bij ons in
holtum. Dit zorgt voor draagvlak en
enthousiasme. Zorg als gemeente
voor faciliteiten.
Betrekken van de inwoners is een,
uitvoering geven aan wat er uitkomt is
twee

De vele culturele evenementen
Ja, financieel bereikbare woningen voor starters
Grote hoeveelheid groen
voorzieningen
Behoud van eigenheid kleine kernen
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trots dat ik woon in mijn
geboortedorp en trots op de
gemeenschap en het
verenigingsleven
Hier is het goed om te wonen
grote diversiteit aan activiteiten.

de veiligheid irt criminaliteit

Energie omslag
(betaalbare) woonruimte voor onze kinderen.
voortbestaan van gezondd verenigingsleven

Meer investeren in duurzaam
gesprekken met
vrijwilligers(organisaties)inplannen in
avonduren.
mogelijkheden scheppen voor
ledenwerfacties voor verenigingen
zonder vergaande verplichtingen.

Munstergeleen behoud haar eigen
identiteit

1. Gebrek aan geld bij de gemeente leidt tot meer en meer versobering.
2. Alle aandacht gaat naar Sittard en Geleen. De rest is niet belangrijk

Directe landelijke omgeving

Leefbaarheid en toekomstige dorpsdynamiek

Waar een kleine plaats groot in kan
zijn

leefbaarheid in het centrum

Maak duidelijke keuzes; geen
compromissen en schuif keuzes niet
meer vooruit....
Meer openheid, geen groepen tegen
elkaar uitspelen, geen
achterkamertjes politiek.
Meer van dit soort initiatieven

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

Er is in ons dorp, naast de
saamhorigheid niet zo veel om trots
op te zijn.
Er valt me zo specifiek niets meteen
in, dat is eigenlijk best wel jammer
natuurlijk.
Het vele groen, de parken en de
parkjes in de gemeente

De leefbaarheid, de voorzieningen voor ouderen en de veiligheid.

Nee

Ik ben trots op mede inwoners die
onze wijk en omgeving netjes
houden door de afvalbakken te
gebruiken. Die niets op de grond
gooien en hondenpoep oprapen.

Het zijn niet direct zorgen maar ik zou graag willen zien dat zzp'ers in de zorg niet zo zouden hoeven op te boksen tegen Meer voorzieningen voor ouderen en
de grote organisaties die alles voor het zeggen hebben. En ook dat deze organisaties hun verantwoording zouden
een toegankelijkere samenwerking
nemen en oud werknemers niet aan het lijntje zouden houden maar hun dat geven waar ze recht op hebben.
tussen gemeente en kleinere
organisaties die iets willen betekenen
voor de ouderen in de buurt zonder al
die bureaucratische regelgeving
De bezuinigingen op cultuur en de uitbreiding van DSM
Thematische bijeenkomsten

Dat de binnenstad steeds minder druk wordt.... Is de stad nog wel interessant genoeg?

prbeer de controles op de veiligheid
te intensiveren en plaats meer
camera-bewaking in de
buitengebieden
De markt, het Park
Ja de opvang van ouderen en alleenstaande
Ja zorg dat met het
De inzet van wijkagenten. De tijdsbesteding is ruim onvoldoende.
accomodatiebeleid geen groepen
(wijken) tussen het wal en schip
komen
De leefbaarheid (veiligheid, algehele Individualisering, en de wijze waarmee men hiermee om gaat. Niet gemeenschapsgericht, of afhankelijke opstelling
Hierover lopen reeds gesprekken,
woonomgeving)
(calimero)
maar voortdurend blijken er partijen te
zijn die wel willen deelnemen maar de
gedachte niet dragen. Wellicht goed
om hier meer duidelijkheid in te
creeren
eigenlijk niets
De veranderende mentaliteit in de kleine kernen. Het stoppen van verenigingen, scholen, de "ieder voor zich" mentaliteit. nee
kortom; de leefbaarheid in de kleine kerne.

Dat er zo veel vrijwilligers actief zijn
en dat er zoveel aan cultuur gedaan
wordt
Fortuna Sittard
Inzet van vrijwilligers op diverse
gebieden
Op mezelf dat ik de poep van mijn
eigen hond opraap.
De samenwerking in de Gemeente
Sittard-Geleen
Het dorp waar ik woon, de rust en
ruimte, dicht bij alle voorzieningen
als je mobiel bent
Veel groen, scholen en kansen voor
kinderen mbt activiteiten

Dat we rustig wonen.
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a)de sociale veiligheid, het gevoel van veiligheid en b) het illegaal storten van afval met name in de buitengebieden

Weinig activiteiten voor de jeugd
De mentaliteit van de gemiddelde bewoner, drugsoverlast, chemelot
Het achterstallig onderhoud: zowel de huurwoningen als de groen voorzieningen
De Uitbreiding van Chemelot Campus
Vergrijzing in het dorp: weinig woningen voor jongeren, weinig doorstroom door ontbreken van seniorenwoningen.
Centreren van voorzieningen in het centrum van Sittard

Wijken worden associaler en gewelddadiger..
Bewoners hebben angst, en kweken haat.. politie word er niet bij betrokken uit angst. Die doen hier ook niks aan
wijkagent is niet geheel zwitserland
negatieve ontwikkelingen in het centrum. leegstand, verloedering.
De financiele situatie van onze gemeente. De ambtenaren weten niet waar ze mee bezig zijn en doen maar over onze
ruggen met ons geld.

Winkelcentra nieuw leven inblazen
Meer inzet;uitbreiding van handhaving
en boa’s op adequate manier inzetten
Luisteren naar mensen.
Beter onderhoud groenvoorziening.
Geen uitbreiding van chemelot de
dood steek voor de Natuur
Luister naar alle bevolkingsgroepen.
Sluit niemand uit. Denk aan de
ouderen; zij hebben voor een groot
deel onze welvaart gecreerd.
Breng de wijken terug in veiligheid..

nee
Stofkam door het
ambtenarenapparaat halen en
verantwoordelijke mensen binnen
halen.

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
De groene omgeving
Niets, want Geleen heeft het niet
meer. Stad is kompleet aan het
verloederen.

Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

Veiligheid en verstedelijking
Asociaal gedrag. Hardrijders in 30km zone waar niets aan gedaan wordt. Hondenstrond die overal ligt, zwervuil etc.

Nee
Het wordt de hoogste tijd dat de
gemeente iets gaat doen. Moeten
eetst weer doden vallen voor dat ze
wakker worden. Ze zijn gewoon
ziende blind !
De leefbaarheid is n.m.m. redelijk
De enorme leegstand in het winkelgebied in het centrum van Geleen.
Hoe goed contact met de bewoners
goed.
Het a.s. gebrek van ruimten voor het verenigingsleven.
van wijken om hun behoeften te
pijlen.
Goede bereikbaarheid voorzieningen De versplinterde politiek. Teveel partijen in de raad met te weinig visie.
Beloof alleen dat wat je waar kunt
en goede ontsluitingswegen.
maken.
Sittard-Geleen, je kunt er niet om
daar waar wij ruimtelijk begrensd zijn door België en Duitsland verstaan wij ook de kunst letterlijk vaak de grenzen op te Ben transparant, verberg dubbele
heen. Letterlijk en figuurlijk kun je
zoeken. Daarbij baart het zorgen dat wij geen of slecht keuzes durven te maken. De gemeente heeft mede om die reden agenda's en afrekenstrategiën
niet om de gemeente heen.
sinds 2011 nog géén of te weinig NAAM gemaakt.
Op de ontspanningsplaatsen die we Het verdwijnen van sportaccomodaties
hebben onze gemeente. Denk hierbij
aan de parken en bossen
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Nieuwbouw is niet altijd nodig. Bekijk
altijd of leegstaande panden niet
gebruikt kunnen worden voor
bepaalde doeleinde.
Zorg dat activiteiten voor ouderen
toegankelijk blijven en niet alles
centraliseren
Op wijk niveau investeren in
duurzame energie. Zeker met de
gedachte dat gas uiteindelijk
verdwijnt.

Ik ben trots op de natuurgebieden
zowel in de kernen als buiten de
kernen> bijv. Stadspark, kollenberg,
danikenbos etc.
Mooie binnenstad, monumentale
architectuur, samenwerking met
gemeente namens IVN
Munstergeleen

Het gemeenschapsgevoel gevoel dreigt te verdwijnen. Zeker in de nieuwere wijken.

Trots op de cultuur van ons dorp en
haar eigenheid

Behoud van voorzieningen in het dorp;behoud van de eigen identiteit
Tekort aan levensloopbestendige woningen
Zorgen over ontkoppeling van het aardgas
Asbestsanering vóór 2024
Milieu en veiligheid in relatie tot Chemelot en A2
Algemene iformaievoorziening van en door de gemeente Sittard-Geleen over voor het dorp relevante zaken
Verbetering van de burgerparticipatie
Verbetering van het onderhoud van groen, wegen, paden etcetera.
De bestaande cultuur binnen het ambtenarenapparaat (o.a. de betutteling van de burger)
Klimaatverandering - wateroverlast

Ik zou het niet meer weten!

Ja, de manier waarop de ambtelijke organisatie onuitvoerbare regels aan vrijwilligersorganisaties willen opleggen die niet Luister vooral naar de vrijwilligers en
uitvoerbaar zijn, waardoor vrijwilligers zullen afhaken.
probeer vooral niet jullie
onuitvoerbare ideen de vrijwilligers
door de strot te duwen.

Persoonlijk woonplezier vergald - voor informatie verwijs ik naar de wijkagent, met wie ik hierover in gesprek ben. In dit
verband kunt u hier verder niets mee, maar het zit mij zeer, zeer, zeer hoog. Burgemeester Cox is ook op de hoogte. De
volgende paragrafen vul ik daarom niet in
Neem de burger nu eens duidelijk
serieus en overleg met hem;haar
voordat tot besluitvorming wordt
overgegaan. MET OVERLEG
WORDT BEDOELD PRATEN EN
NIET ONLINE !!
Deze zogenaamde inspraakronde is
zo strak gepland dat er onvoldoend
tijd is om door veel mensen te
reageren of overleg te plegen binnen
relevante omgeving. Het is "business
as usual", de slager (gemeentelijk
apparaat) keurt zijn eigen vlees.

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
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Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

Op de samenwerking tussen diverse Zaken waar ik me zorgen over maak zijn:
organisaties
Armoede
Werkgelegenheid
Huisvesting
Ouderen
Eenzaamheid
Inkomen van burgers aan de onderkant van de maatschappij
Jongeren

Door met de burgers en verenigingen
meer te betrekken bij de
wijkplatformen en buurtraden.
Daarbij de sleutelfiguren uit de wijk
meer betrekken bij het sociale leven.

Op de mooie en vele evenementen
Op de slechte financiële positie van de gemeente, eaardoor bepaalde projecten niet door gaan.
in Sittard, vooral carnaval, Sint Rosa
feesten en natuurlijk Oktoberfeesten
Geleenbeekdal is heel mooi
Ja, het straatvuil dat steeds meer gedumpt wordt. Bij glasbakken, maar voor al in de natuurgebieden.
opgeknapt

Duidelijker communiceren met de
burger en daadkracht tonen
Ik denk dat meer handhaving op
huisvuil, hondepoep en asociaal
gedrag toch nodig is.
Ja als je melding maakt bij beter
buiten app krijg je de melding
afgehandeld terwijl er niks aan
gedaan is
Blijf met de inwoners in gesprek en
laat het eigen beland van individuen
(ook in de gemeenteraad) niet
meewegen

Nou nergens op eigenlijk

Ja over de wijk limbrichterveld

Grote activiteiten dan de stad zoals
Vasteloavend, rosafedtival en
Oktoberfeest

Het financiële beleid en de ontwikkelingen in de binnenstad. De stijgingen van alle belastingen in verhouding tot bv de
waardestijging van de woningen (als bv gevolg van de ontvolking

het ziekenhuis
Groen
Dat er sociale werkplaatsen zijn en
locaties zoals de paddenstoel
openblijven door vrijwilligers

veiligheid ‘s nachts: veel inbraken laatste tijd
Ouderen en gehandicapten
Waaraan geld wordt uitgegeven, het sociale aspectin de samenleving

landelijk en toch stadse
mogelijkheden
Op onze mooie wijk HondsbroekAldenhof in Born

verloedering van de omgeving
Overlast van luizen in de Lindebomen. Deze geven in de htg Reinaldstraat en Petronillastraat veel ergernis omdat de
luizen in de bloesemblaadjes zorgen voor plakkerige toestanden op geparkeerde auto’s, tuinborders, schoeisel,
hondenpoten. Het leidt tot veel schoonwerkzaamheden (vaker auto wassen, tuinborders schoonspuiten met hoge druk,
binnenshuis, binnenshuis).

Ander type boom of elk jaar in het
voorjaar spuiten tegen luizen

Bewoner ben van de wijk Geleen.

Veiligheid, drugs overlast - Dealplaatsen Onderhoudt ; Leegloop centrum;alternatieven in deze. Financiele statisch
Gemeente Sittard-Geleen

Hoogveld

WMO beleid;financiële middelen en de zorg om de patiënten en clienten

Dat ik in een mooie buurt woon met
goede busverbinding.

Toename criminaliteit.

Als gemeente zorg dragen dat de
wijkplatformen hun hoofd boven water
blijven en kunnen hebben deze staan
namelijk voor een gedeelte van uw
gemeente garant enz.
Vertaal de strategie in tactiek en dan
operationeel
Luisteren naar de burger en goed
communiceren

Luisteren naar praktijk
De vragenlijst klopt niet, na “nee” te
hebben geantwoord op vraag 3 is
vraag 4 overbodig.
Ik hoop dat er daadwerkelijk
duurzame investeringen worden
gedaan op advies van de burgers.
open houden milieupark Born

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Activiteiten die georganiseerd
worden brengen Sittard en Geleen
goed op de kaart

Ja over het aanzicht van tuinen in onze gemeente die niet goed onderhouden worden de onze burgers wat een slecht
uitzicht geeft voor onze stad

op dit moment nergens op omdat er
veel geschrapt is wat afgesproken
was
Gezelligheid in de stad door de
activiteiten

ja, over het nieuwe college

Teveel uitgaven door het gemeentebestuur die uiteindelijk op het bordje van de bewoners komen

Het voetgangersgebied veilig maken
bij de Ligne voor die voetgangers. Nu
beheersen de scooters soms zelfs
motoren en fietsers het gebied .

Sittardse oude traditie's, cultuur en
oude gebouwen

Verloedering en leegstand

Op onze groene parken en
plantsoenen en de leuke festivals in
ons historisch stadje

De rommel die overal gedumpt wordt. Mijn voorstel weer gewoon ouderwets grof vuil ophalen bij ieders huis.

Werk aan fatsoen en
omgangsvormen OOK in de
raadszaal!
Grof vuil gewoon iedere maand
ophalen. Dan betalen we er met
zijn allen maar wat extra s voor als
het niet in het budget van de
gemeente past. hele hoge boetes
voor illegaal dumpen.

En de woonwagenkampen die nu door de woningvereniging beheerd worden, niet naar tevredenheid van mij

De goede bereikbaarheid

Monteel op niks
Gemeenschapsgevoel, activiteiten
zoals Mp feesten en oktoberfeesten

Kort bij de grens wonen

Nieuwe buurt Haagsittard
Natuur in de buurt
Een bedrijf voeren
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Uw suggesties?

Verkeersveiligheid. Ik heb al diverse malen geattendeerd op gevaarlijke situaties door bijv. het ontbreken van duidelijke
haaientanden op de hoek van de Parallelweg-Stationsplein- Walramstraat. Ook elders in de stad ontbreken deze
verkeerstekens of zijn zeer slecht te zien!

Gemeente mensen erop wijzen dat ze
hun tuin goed moeten onderhouden .
Net zoals ze de afvalbakken doen
controleren dat ook in de tuinen gaan
doen.
veel via wijkplatform Std Centrum

Als een inwoner iets aandraagt bijv.
via internet geef dan antwoord en niet
door een automatisch gegenereerd
bericht. Nee, een werkelijk antwoord
door een medewerker in telefonisch
opf op schrift
Ja de drugsoverlast
Ja eens beter naar de burger
luisteren en niet doen of er niks is
Verpaupering van lindenheuvel, activiteiten in het centrum van Geleen, drukte in centrum geleen, subsidies voor kleinere Op orde krijgen van de financien van
evenementen die door verenigingen zelf geïnitieerd worden.
de gemeente voordat er bijvoorbeeld
geld wordt gestoken in nieuwe
projecten zoals een nieuw
gemeentehuis. Eerst het
huishoudboekje op orde hebben, dan
zorgen dat er centjes zijn en dan pas
centjes uitgeven. Niet andersom
Ieder college zet een nieuw ''gedrocht'' neer voor veel geld. Besteed dat geld beter.
- Concurreer meer met parteen beleid
in Duitsland om concurrentie tegen te
gaan
- Meer controle op 30 km wijk.
De ideeën over wat men wil gaan doen
Meer bruin café's in de stad en de
wijk (niet alleen de markt)
Veiligheid ('s nachts)
Meer politie en meer onderzoek en
controle
De vele regels om zelfstandig te zijn
- Maak ondernemerschap niet zo
moeilijk
- Veel regels weinig mogelijkheid

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

Haagsittard park (groen)

Hard rijden in de straat

- Fortuna
- Trevianum
- Infrastructuur (wegen enz.)

Afvalverwerking (zwerfafval, milieupark)

Dat ik woon in Sittard. Er is veel te
doen

Dat alles verslonst, mensen doen weinig meer voor hun omgeving.

Bewoners kunnen veel meer zelf
doen. Help ze als gemeente daarbij.
Deel successen die er zijn. Ben meer
trots op de dingen die goed gaan.

Watertaps in de gemeente
Historische kern Sittard, Fortuna, de
Ligne, Kollenberg

Kwaliteit van de skatebaan
- Drugshandel in de wijk
- Toename dumpafval in de wijken
- Te weinig politie;handhaving

Betere skatebaan (Bowl) en watertap
- Meer inzet politie
- Meer luisteren naar de burgers

Sittard heeft een sterke sociale
verbinding (mensen onderling)

- Gemis gemeenschapsvoorziening Haagsittard;Lahnhof (Dugout)
- Onderhoud stoepen (gevaarlijk)

- Goede voorziening
- Dat mijn wieg hier heeft gestaan

Ik maak me zorgen dat de gemeente Sittard-Geleen haar regie kwijt raakt over de stad.

- Meer variatie met speeltoestellen,
vaker wisselen
- Groenvoorziening: maak mensen
verantwoordelijk voor hun eigen
gemeentelijk deel voor de deur
- Meer verantwoordelijkheid bij
bewoner
- Een snellere afhandeling van belofte
- Meer aandacht voor bijvoorbeeld
bankjes in de openbare ruimte

- Trots op centrum Sittard
- Sfeer rondom markt (groot dorp)

- Leegstand van de winkels
- Onderhoud trottoirs (3 kleine kinderen)

Eerlijk gezegd ben ik van Sittard,
Gemeente Heerlen heeft toen der tijd de daklozen aangepakt, heb het niet over gewone daklozen maar gebruikers
maar ik ben trots dat Geleen zo mooi zonder woning. Het blijkt dat deze nu in Sittard verblijven.
vooruit is gekomen en Sittard van
heel hoog naar niks

- Accentueren scholen
- Meer ''hier spelen kinderen
poppetjes'' in de wijk. Voorbeeld
Beegden
In het gesprek met de gemeente

- Meer aandacht voor
speelgelegenheden (divers + veilig)
- Voetpaden;fietspaden
(kinderwagens, kleine kinderen
(veel slecht onderhoud)
- Sittard heeft veel leegstand, terwijl
dit vroeger een gezellige winkelstad
was met winkels zoals Xenos, Wibra,
Blokker, Kijkshop, Zeeman.
Nieuwe winkels: Big Bazar, Sow Low,
Primark, MS, Jamin, V&D, Hema,
Kruidvat
Dit zou je weer kunnen herstarten,
maar wat doet de gemeente; bouwen
dure waardeloze Ligne en dit staat
ook nog leeg. Wat brengt dat nu, vind
ik erg.

De samenhang van de mensen

Er is weinig te doen voor de jeugd waardoor we meer op straat ''hangen''
Slechte ondernemingen van de gemeente

Meer ondernemers in de gemeente.
Er is niks meer over van Geleen,
maak er bijvoorbeeld een sportstad
van
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OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
Een hechte buurt op Lindenheuvel

Waar maakt u zich zorgen over?
- Moveoo
- Verkeer in Lindenheuvel
Leegloop winkels
Veiligheid
WOZ waarde bepaling

Plaats Moveoo buiten een woonwijk

- Dealers op straat
- Zwerfvuil en sluikstort
- Vooral racende scooters met stankuitlaat en lawaai en motors en quads die met opgevoerd vermogen door de straten
racen (in mijn geval de Paardenstraat)

Controle op bovengenoemde
straatracers die veel ergernis en
uitlaatstank veroorzaken

- Buiten beter app werkt formidabel
- Project tuinman

Gebrek aan leuke winkels, kledingwinkels in Geleen

- Storend zwerfafval
- WMO aanvragen duren lang
- Tarieven afval heftig
- Afspraak voor afspraak voor
afspraak maken voor bijvoorbeeld
rijbewijs, niets meer spontaan
- Pinautomaten zijn vaak voor oudere
mensen niet meer op loopafstand

Tevreden wel maar trots?

Financiële stand van de gemeente

- Meer geld voor WMO
- Minder geld voor evenementen

- De Ligne is mooi en de historische
gebouwen worden ook goed
onderhouden
- Cultuurevenementen zijn leuk
Fortuna, uitvoering WMO,
sport;cultuurevenementen
- Gratis parkeren in Geleen
- Fietspaden veilig

- Criminaliteit
- Veel leegstand

- Veel rotzooi, sigarettenpeuken, kauwgom
- Fietsdiefstal (achterkant station Sittard en Limbrichterveld

- Meer bomen planten
- Meer bewakingscamera's bij de
stations -> vooral achterkant

- Mooie bloemenzee
- Park
- Fortunapark

- Jeugd
- 3M Winkels
- Dealers
- Gebrek aan handhaving

- Steunen kleine ondernemers
- Aandacht voor ondernemers

Ik merk en zie dat er moeite gedaan
wordt om in te schatten wat
bewoners zoeken

- Armoede
- Jeugdhulpverlening
- DSM;vervoer schadelijke stoffen (& niet informeren burgers)

Groenvoorzieningen
Hoe Sittard zich profileert
- Schoonhouden van de straat
- Openbare ruimte
Als bewoonster van Sittard ben ik
trots op onze oude binnenstad

Kleine markt op geleen
Dat je even kunt parkeren (gratis)
om iets te regelen op het stadhuis

Criminaliteit

- Voetpad;fietspad onveilig rijkswegnoord
- Onderhoud groen
- Winkels verdwijnen
- Leegstand in Geleen
- Over gebrek aan werk voor de jongeren waardoor er meer criminaliteit ontstaat
- Hangjongeren en 't sociaal zijn met de medemens

Gemeenschapszin
Criminaliteit;drugsoverlast
Ik vind het zelf heel leuk dat in de
Jammer van de vele leegstand in de rest van de stad
loop der jaren de markt in Sittard
volledig horeca is geworden, wat een
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Uw suggesties?

Door prullenbakken weg te halen
komt er meer zwerfvuil op straat en in
de stad

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?

Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

leuke sfeer geeft
Nergens

Centrum

Algemeen tevreden
Nergens

Rommel en onkruid op de stoepen
Winkelcentrum en groenvoorzieningen

Centrum Sittard;nieuwe winkels
Vrijheid
Woon er graag

Ik ben zeer tevreden en woon graag in de stad
Meer faciliteiten voor jongeren
- Winkels dicht in de stad, leegstand
- Veel verhuizen
- Beleid

Meer kleine ondernemers
(zelfstandige)

Identiteit Broeksittard
Parkeren in de stad te duur
Sittard is mijn stad. Dat is een gevoel - Verloedering van vele oude panden o.a. op de Rijksweg Nrd.
- Het leegstaande pand in de hoek van de Markt.
- Leegstand van Ligne

- Goed wonen, te oud voor deelname
Zwerfafval vooral in Schwienswei.
Naast de containers.

De Sittardse binnenstad; gezellig,
vooral de markt

- Het kerktorendenken: Sittard versus Geleen versus Born.
- Geen eenheid in de politiek, ieder dorp voor zichzelf;afgunst

- Mooiste oktoberfeest van
Nederland
- Leuke mooie festiviteiten
- Een mooi aangezicht

Leegstand van de historische binnenstad en het niet gevulde Ligne.

- Meer en vooral strengere controles
op zwerfvuil, of: afval via container
thuis ''gratis'' middels
gemeentebelasting
- De verschrikkelijke gevel van V&D
slopen.
- Grote namen naar Sittard halen.
- Daar waar mee begonnen is
afmaken o.a. gracht en fort
sanderbout.
- Luisteren naar wat de inwoners van
Sittard willen
- Huurprijzen verlagen
- Aantrekkelijker maken voor
ondernemers

Op de vele evenementen voor jong
De leegstand, het wordt steeds meet een ongezellige binnenstad
en oud zoals bijvoorbeeld het St.
Rosa festival
Er vinden veel activiteiten plaats in
Leegloop winkels
de stad, er wordt veel georganiseerd
Sportvoorzieningen en prestaties
Niveau van basisonderhoud

Extravagante financiële investeringen
Trots op onze stad, Zitterd. Er is iets, - De organisatie
maar kan beter!
- Kom na wat beloofd is
- Fortuna
- Wateroverlast
- Evenementen
- Onroerende zaak belasting
- Stadskern
- Wonen voor ouderen
- Park
Behoud oud Sanderbout
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Meer kleine zelfstandige
ondernemers

Toewijzen van teveel zwakke inwoners naar een zwakke wijk

Breng bij grote, dure projecten beter
over het voetlicht wat de voordelen
zijn (bestuurscentrum, huisvesting)
etc.
Luister naar jullie inwoners
Wat nodig is dient te gebeuren!
Anders niet
Centraliseer voorziening. Mogelijk
met andere gemeenten (zwembaden,
schouwburgen)
Blijf mensen serieus nemen en geef
wat extra voor huurders die zich
inzetten voor het behoud van de wijk

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
- De tweedeling tussen SittardGeleen moet afgelopen zijn
- Feesten super mama's pride

- Drugsoverlast
- Oude ziekenhuis park in Sittard in de avond veel overlast

Glanerbrook

- Hangjongeren
- Overlast centrum
Geleen -> verpauperd

Tradities die in ere worden
gehouden

Uw suggesties?
- Meer handhaven
- Meer politie op straat

- Geleen moet compacter
- Bewustwording onder de mensen
dat er lokaal besteed zou moeten
worden
- Steun elkaar
Goed aanspreekbaar blijven
werken aan vraag 2.
uitkeringsgerechtigden inzetten bij
bijvoorbeeld groen, bewaakte
fietsenstalling etc.
Verlaging hondenbelasting
activiteiten rondom integratie
bevorderen

Groen en het smalste stukje NL
op het Burgemeester Daemenpark

Middenstand in de binnenstad
groenonderhoud heel slecht. Meer prullenbakken. Rijksweg verkeersveilig voor voetgangers.

zaterdagmarkt geleen
kermis geleen
carnavalsoptocht geleen

over de rest

niet trots

rattenplaag zuid, meer controle.

Méér handhaving, veel hangjeugd.
drugsdealers en er heerst gevoel van
onveiligheid

verenigingsleven

veiligheid, openbare veiligheid oude mensen komen niet snel meer alleen de straat op.

MKB versterken! Gezelligheid!

- Vasteloavend
- Kasteelpark

- Gebrek aan natuur
- Verkeersveiligheid Graetheide
- Moraalloze Kinder TV en computer game

- Gemeentelager gratis maken ter
bestrijding van zwerfvuil

De markt in Geleen
Carnavalsgebeuren
weinig nauwlijks definitief ten
opzichte van ouderen en gewone
nederlanders

Leegstand in Geleen
Centrum
inzet voor de gewone nederlander
groenvoorziening slecht onderhouden. ik betaal er wel voor via de BsGW

Gezellige bar

Op onze verenigingen

De openbare ruimte verpaupert steeds meer. Als iedere inwoner nou eens voor zijn eigen deur de boel schoon zou
houden.
stad niet aantrekkelijk voor jong volwassenen

Glanerbrook en diversiteit van sport

Niets
Pater Karel kapel
buitengebied Munstergeleen
Pater Karel
groenvoorziening; positiviteit van
centrummanagement om er iets van
te maken, ook al is het een dood
paard.
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Waar maakt u zich zorgen over?

veel verbeteringen t.a.v. gewone
nederlanders, dus geen discriminatie
tussen gewone nederlanders en
immigranten.
Iedere inwoner zou de boel voor zijn
eigen deur schoon moeten houden
van leegstaand pand;winkel een
'game'home maken. gezellige hippe
hangplek voor jong volwassenen.
Denk aan retrogame in Kerkrade.

- Betere ingangen en voorzieningen gehandicapten
- Weinig plaats in winkels rolstoelen
groenonderhoud is slecht
dat er niet geluisterd wordt naar inwoners
trottoirs slecht en scheef
leegstand winkelcentrum, toename verwarde, verslaafde mensen in de straat. Het racen van auto's door de straat.

straatverlichting langer aan in
Munstergeleen
Wij voelen ons al vaak gehoord, maar
ons advies: zoek de mensen op[ en
blijf vooral contact houden met de
burgers!

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
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Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

Ontwikkeling sportcomplex en sport
in het algemeen
er is weinig om trots op te zijn in
deze gemeente

Onderhoud openbare ruimte

Openbare ruimte

ja

veel harder optreden tegen personen
die zich niet gedragen, o.a.
hangjongeren en scooterrijders

cultuur
burenfeesten, verbindt mensen

het milieu, veel te veel rommel in de buurt. ontsiert de buurt en slecht voor hygiëne.

- Diversiteit van de gemeente
- Sport evenementen
- Tradities

De keuzes die gemaakt worden om het geld te verdelen

drugstbestrijding, meer begeleiding
jeugd, mensen begeleiden om aan
het werk te gaan
Het betrekken van de burger is een
goed initiatief. Ik hoop dat dit het
gevoel gaat geven dat ze zich ook
echt betrokken voelen.

woon in oud geleen, een gezellig
gedeelte om trots op te zijn

veiligheid, huurwoningen oranjelaan
slecht onderhoud groenvoorziening
afval dumpen
meer voor de jeugd (betaalbaar sporten)

meer aandacht voor geleen
onnodige investeringen voor het
nieuwe gemeente bestuur

studiemogelijkheden en chemelot
campus; duurzaamheid
- Hanehof
- Mooi centrum, speciaalzaken
eigen karakter van de stad
openbare ruimte ( Glanerbrook,
hanenhof)
groen (daniken, sportpark)
- Cultuur
- Verenigingen

eeuwige strijd tussen Sittard en geleen

camerabewaking meer inzetten

Ontwikkeling centrum Geleen, of het wel zo mooi wordt als voorgesteld

Hanehof betrekken bij
centrum;Geleen

het verleden
weekmarkt
onderwijs
op glanerbrook, op de sportclubs
op onze straat, woongenot

de prestige projecten (geinitieerd door het CDA) Ligne ; sportzone
de grote uitgaven en de grote schuldenlast als gevolg hiervan

dat jullie nu wel met de mensen
praten

Geleen gaat steeds verder achteruit. Markt loopt steeds verder terug. Alleen op zaterdag zie je nog mensen in de stad.

fijn om te wonen, voel me hier thuis

honden overlast, onvoldoende handhaving opruimplicht, zwerfvuil m.n. in geleen zuid

- Goede organisatie activiteiten
- Goed onderhoud
dat geleen, geleen probeert te blijven
Oud Geleen
Bereikbaarheid, Fortuna,
geschiedenis

- Handhaving veiligheid. Frietwagens (straatnaam in Geleen) tegenover aanleunwoningen

De nieuwe aanpak van dit
gemeentebestuur

- Onderhoud groenvoorziening
- Handhaving, hondenuitlaatplaats

verpauperiung, slecht onderhoud plantsoenen etc.

- Grote verschil tussen dorpen
- Slecht verzorgde groenvoorzieningen

de geldsmijterij, dus geen geld. Veel geld naar onnodige projecten.
Verloedering groen onderhoud, behalve in Geleen noord = sittard
- De eeuwige strijd tussen Sittard en Geleen
- Gebrek lange termijn visie.
- Winkel leegstand

- Betere informatie over
duurzaamheid
- Slechte ervaring; gemeente kan mij
geen antwoord geven, heb ik elders
moeten halen
de gemeente dienstbaar aan de
(behoefte van) de inwoners

syvers restaurant abnormaal lawaai
banken op de markt eerder buiten
zetten
winkel leegstand
Ben nog steeds tevreden wonende in
Geleen
beter luisteren naar de inwoners
Aandacht ook voor de kleine kernen

OPBRENGST VERKENNINSFASE DIALOOG MET SAMENLEVING OVER SAMEN DUURZAAM
Waar bent u trots op?
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Waar maakt u zich zorgen over?

Op de naam Gelaen

- Alles wat beloofd wordt, wordt niet nagekomen. O.a opknapbeurt omgeving -> Prof. Oudflat slecht onderhoud
- De lege plekken op de zaterdag weekmarkt

De diversiteit van sport

- De leegstand van de winkels
- De aantrekkelijkheid voor jong volwassenen!!!

Dat is een goeie, vroeger was er
meer samenhang tussen de
mensen. Dit moet terug.
Een 93 jarige inwoner die al meer
dan 40 jaar in deze gemeente woont
en zeer positief is. Ga gewoon door.
Dat alles nog goed draait. Ik woon
mooi op Lindenheuvel
Met name op stadsdeel Geleen,
stukje eigenheid, de verenigingen en
hun vrijwilligers, de flexibiliteit
aanpassingsvermogen van
bewoners, inzet van burgers en
gemeente dat we er toch samen iets
moois van hebben gemaakt.
Munstergeleen dorpsactiviteiten

Dat de zorg voor bejaarden achteruit gaat

Park
Veel georganiseerd, vooral cultuur

Vanalles (de Ligne)
Veiligheid

Op de georganiseerde activiteiten
(cultuur)
Oude gebouwen in Sittard

- Veiligheid
- Grote mond bij aanspreken jeugd
Beleid, te veel dubbele uitvoering. Zie suggesties

Levendigheid op de markt ;
Evenementen in Sittard

Hangvolwassen voor gemeentehuis Sittard (nageroepen worden, drugsafval)

Leefbaarheid, omgeving
- Burgerinitiatieven worden
uitgevoerd.
- Men luistert goed naar de burgers
als er problemen zijn.
- Het groen in onze stad.

Te weinig ouderen beleid, expliciet
- Verkwisting van geld aan grote projeten, grote winkelcentra, domeinen
- Eerst zorgen voor de bestaande winkelcentra.
- Hardrijden in bijvoorbeeld Kummenaedestraat, vooral ook in de avonduren.

Uw suggesties?
- Straattheater terug naar Geleen
- De markt en kennis in Geleen moet
groot blijven
- De busverbinding naar het
ziekenhuis, ook via bejaardenhuizen
op de H.Hermanslaan
Heeft de gemeente invloed op
huurbeleid, de tarieven van de
marktmensen is te hoog
Loketfunctie terug. Niet meer voor
alles een afspraak maken

Onderhoud
t grootschalige; de vele projecten, het overzicht dat er soms niet is of dat sommige zaken langs elkaar heen lopen.
Grootste uitdaging is om de plus minus 7 projecten die in Geleen-Zuid lopen bij elkaar te brenge, samen te werken waar
mogelijk, communicatie onderling en tegenstrijdige belangen.

Toename buitenlanders (overlast)

Communicatiepiloten;caremanagers
oftewel ''aanspreekpunten'' die van
alles op de hoogte zijn in één wijk en
geen belangen hebben (politiek of
anders, bijvoorbeeld
wooningcoörperaties,
projectmanagers enz.)
- In gesprek blijven met inwoners
- Onderhoud groen etc.
- Betere zorgverdeling
vrijwilligerswerk door
uitkeringsgerechtigden
Hoop dat het zo blijft. Iedereen doet
z'n best
Aanpakken leegstand
Betere planning ruimtelijke ordening.
Als voorbeeld: nu wordt de straat
vaak opengebroken
Leegstaande panden ter beschikking
stellen start-ups (of hulp,
ondersteuning)
- Ecpliciete wethouder ouderenbeleid
- Meer handhaving bij parkeerplekken
voor vergunninghouders.
- Glanerbrook moet blijven, ook voor
haar sociale functie.
- Parkeergeld minimaal of afschaffen
(kijk naar Beek)
- Ruimte creëren voor creatieve
burgers kunnen exposeren zonder
veel kosten
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Waar bent u trots op?
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Waar maakt u zich zorgen over?

Uw suggesties?

Weinig
- M.u.v. sportclubs: FS, Lions,
Eaters, VenL: alle eredivisie clubs
- Stuk groen tussen Sittard Munstergeleen - Geleen - Spaubeek

- Hangjongeren
- Drugsrunners die veel te hard rijden
- Vergrijzing
- (Winkel-) leegstand in alle kernen
- Kerncentrale België Thiange
- Saneer grond Daniken (voormalige stort), samenwerken gemeente Schinnen
- Prestige projecten als de wielerbaan bij het Fortuna stadion, De Ligne
- Rotonde Kluis, o.a. schoolgaande jeugd levensgevaarlijk al wijzen statistieken wellicht op het tegengestelde.
- Al Houda moskee gesloten houden!!
- Dat een voormalig dorp als Beek zich beter ontwikkeld dan Sittard-Geleen

- Geen geld stoppen in een nieuw
gemeentehuis, gebruik bestaande
accommodaties
- Moderniseren van Glanerbrook
inclusief buiten ijsbaan, uniek en
integratie in woonkern ver zijn tijd
- Ruimer omgaan met een
bestemmingsplan, bijv. belachelijk dat
een AG niet naar Sanderbout mocht
of een Media Markt geen vergunning
kreeg
- Stop nieuwbouw op ''maagdelijke
grond'', sloop oude huizen;wijken en
concentreer bouwactiviteiten aldaar
- Promoten van wonen in de
binnenstad
- Enquête online in de toekomst
Strenger controleren en handhaving
van b.g. onderwerpen en verlenen
vergunningen

Dat er nog een gemeentehuis in het
Centrum ligt waar de burgemeester
zich hier live vanuit Sittard voor kan
presenteren tijdens interviews.

- Verloederen;verpauperen van leefomgeving (Eindstraat voormalige boerderij Eussen en van Pey)
- Verbouwen;aanpassen panden tot pension;studio's t.b.v. gastarbeiders.
- Parkeer;verkeersoverlast nabij scholen met name de Driesprong en centrum Oud Geleen.

Het geleenbeekdal

De teloorgang van verenigingen. Denk aan de drie harmonieën. Geen leden te krijgen. Samenwerken komt amper van
de grond.

Groene omgeving, waar we trots op
waren is helaas verdwenen; een
mooi centrum, grote activiteiten,
gezelligheid in de stad.
- Historie van onze gemeente
- Goede infrastructuur
- Goede gezondheidsvoorzieningen
- Industriestad (chemelot)
- Goede sportaccommedaties
- Groot verenigingsleven
- Goede onderwijsvoorzieningen

Dat er in het centrum met name na 6 uur veel te hard wordt gereden. Rijksweg en omgeving Hanenhof.

- Leegstand in centrum van Geleen
- Drugsoverlast en overlast hangjongeren Rijksweg Zuid Geleen ter hoogte van koffieshops
- Het aantal mensen dat met drank op achter het stuur kruipt; géén handhaving;alcoholcontroles meer
- Minder sociale controle dan vroeger

- Ervoor zorgen dat verhuurders van
winkelpanden bereid zijn de huurprijs
te verlagen, waardoor ondernemers
zich weer willen vestigen in onze
gemeente.
- Uitvoeren van veel meer
alcoholcontroles door politie
- Te kort aan parkeergelegenheid in
centrum van Oud-Geleen overpakken
- Horecagelegenheden centreren
rond de markt in Geleen.
- Grotere sociale controle stimuleren

- De saamhorigheid binnen de
dorpskernen
- De sportclubs Fortuna en
ijshockeyclub de Eaters

- De personeelsverlopen bij bedrijven, steeds meer mensen vragen een uitkering aan en deze wordt snel en te lang
toegekend.
- Uitkering -> Bijstand, WW, PGB; hier wordt ook veel misbruik van gemaakt

Het mooie Oud-Geleen

Dat het geld van de onderwereld z'n weg vindt naar de bovenwereld en daardoor invloed krijgt.

- Zorg ervoor dat de winkelstraten in
alle beide stadsdelen aantrekkelijk
wordt voor het publiek,
- Meer handhaving op allerlei
gebieden
- Geen mega projecten meer
- Geld is op

Een plan om nieuwe leden voor alle
drie de harmonieën te krijgen en
daarbij de scholen in de gemeente te
betrekken. De medewerking en steun
van de gemeente is onontbeerlijk.
Een plan om het centrum gezelliger te
maken. Voorbeeld zie Oud-Geleen en
markt Sittard.
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Waar bent u trots op?
De horeca in Oud-Geleen

Waar maakt u zich zorgen over?
- Beter controle op dumpen
- Over vervuiling en dumpen
- Hard rijden in de straat
- Door kamerverhuur in de straat te weinig parkeerplaatsen

Peschstraat eenrichtingsverkeer
maken of snelheid aanpassen 30km
zone

Het mooie Oud-Geleen en beekdal is - Leegstand winkelpanden
geweldig
- Onderhoud groenvoorziening

Om de stad zelf gezelliger te maken
voor de burgers
- Stoepen beter onderhouden

Dat we een drielandenpunt zijn, en
daarvan kunnen profiteren.

- Honden overlast van geblaf & poep
- Zwerfvuil waar men gaat.

Ik heb veel fantasie, maar wat heeft
Geleen nog om trots op te zijn?

Het oprukken van de bureaucratie

De sportaccommodaties

- Slecht onderhoud van wegen-trottoirs.
- Veiligheidsgevoel verdwijnt.
- Leegstand van de winkelpanden.

- Hondenbelasting is te laag
- Controle te weinig
- Konstenvrije parkeerplaatsen te
weinig
- De overheid (dus óók de gemeente)
moet de burger sneller te woord
staan. Bij vragen willen mensen
binnen bijvoorbeeld 3 weken
antwoord en niet na 3 maanden. Zó
kweek je afstand en wantrouwen
Meer contact met de burgers?

- Ik ben trots op het mooie OudGeleen, met alle voorzieningen
- Instandhouding oude
gemeentehuis Geleen

- Beter toezicht op afronding werkzaamheden
- Betere handhaving bij basisscholen, het brengen van kinderen.
- Zorgvoorzieningen voor ouderen in stand houden.
- Culturele erfgoed behouden

Ja, meer blauwhandhaving op straat
en buitengebied. Wil een meer veilig
gevoel krijgen

Voorzieningen niveau

- Gedogen van criminaliteit
- Toenemende individualisering
- De voorzieningen van de ouderen
- Het makkelijk geven van uitkeringen. Er is wek genoeg.

Luisteren naar de inwoners

- Hoe mooi de kernen zijn
- Het beekdal is een plaatje

Het gemak waarmee men (in onze situatie) argumenten van tafel veegt als het gaat om zorgen over de exploitatie van
Wolfstraat 7
Goede bereikbaarheid in toegang tot Veel afval in de velden;bossen;overvolle containers
autowegen
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Uw suggesties?

- Alles meer controleren op straat.
- Stoepen beter onderhouden
- Onkruid beter bijhouden
Neem ons serieus

