SAMEN DUURZAAM
DIALOOG MET INWONERS SITTARD-CENTRUM,
KOLLENBERG, LEYENBROEK, PARK
6 NOVEMBER 2018, OOS ZITTESJ HOES

Concrete speerpunten uit deze dialoog
 Regel in samenspraak met inwoners, ondernemers en organisatie dat de binnenstad van
Sittard een fijne plek is om te wonen, te ondernemen en te verblijven.
 Zorg dat verloedering voorkomen wordt en steek energie in met name handhaving door alle
diensten die hiervoor beschikbaar zijn optimaal samen te laten werken en in te zetten.
 Zorg dat er goede sociale ontmoetingspunten zijn en blijven voor met name ouderen.
 Zorg dat alle belanghebbende in de binnenstad (wonen/ ondernemers/ horeca/
evenementen/ bijzondere woon en behandelfuncties) begrip hebben voor elkaars primaire
doelen en stem deze in dialoog met elkaar zo goed als mogelijk af. En durf hierop te sturen.
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EEN GEMEENTEBESTUUR MET EN VOOR BEWONERS
 Er wordt aangegeven dat men een betrouwbaar gemeentebestuur en een betrouwbare
organisatie wil ontmoeten. De mensen van deze organisatie zouden er goed aan (blijven)
doen om goed naar inwoners te luisteren, gebruik te maken van goede inwonerinitiatieven
en deze adequaat te faciliteren. Verder hoopt men dat het gemeentebestuur op basis van
het kennen van de gemeente en hun inwoners de goede besluiten neemt en deze uitvoert.
 Men geeft aan dat men serieus genomen wil worden en op een betrouwbare manier
geholpen wil worden door de gemeente. Dat er een goede terugkoppeling plaatsvindt en
dat men procesinformatie krijgt als er ergens iets vertraagd. Men kan een ‘’nee’’ accepteren
als de gemeente dit uitlegt.
 Men wil begripvol benaderd worden. Citaat: “kom van die troon”
 Men geeft aan dat goede communicatie leidt tot wederzijds vertrouwen en dat men hierdoor
dichter bij samen verantwoordelijk komt.
 Men geeft ook aan dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat over
wonen, de woonomgeving en het samenleven met mensen in de buurt.
 Inwoners zouden veel samen kunnen ondernemen met de gemeente. De gemeente zal
vroeg informeren over zaken die de buurt aangaan. Al helemaal in het begin kan er sprake
zijn van “samen”. Gasloos is een goed voorbeeld. Hier kunnen de gemeente, de
corporaties en de energieleveranciers in samenwerking op pad gaan voor de beste
oplossing voor inwoners en voor een duurzame toekomst. Medezeggenschap, meedenken,
meedoen.
VOOROPLOPEN NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST
Opmerkingen en suggesties:
 Verbeteren van de luchtkwaliteit in de binnenstad door bv. meer e-scooters, afbouwen
gebruik van houtkachels, meer groen. Een campagne door de gemeente is aan te bevelen.
Betrek ook kinderen en scholen.
 Kan er qua duurzaamheid winst geboekt worden door te kijken naar de
verkeersdoorstroming ring rond binnenstad? In bijzonder Leyenbroekerweg/Odasingel.
 Zijn er aansluitingsmogelijkheden voor complex de Dominicaan op warmtenet? Voorbeeld:
Geelen counterflow.
 Moet kerstverlichting zo lang branden? Zijn terras verwarmers echt nodig? Openstaande
winkelpuien.
 Zoek naar facilitering / subsidie op bijvoorbeeld zonnepanelen.
 Is er een zonnepanelenverbod in de binnenstad? Zijn er alternatieven en welke?
Bestemmingsplannen aanpassen?
 Kan eigen initiatief van inwoners gefaciliteerd worden? Maatwerk?

GEZOND EN VEILIG IN EEN SOCIALE GEMEENTE
Opmerkingen en suggesties
 Men doet de suggestie om leefbaarheid en veiligheid hoog op de agenda te houden. Men
wil een schone, bereikbare, veilige buurt.
 Buiten Beter App werkt en levert een bijdrage.
 Buurtpreventie wil graag optimaal gezien en gefaciliteerd worden door gemeente en
handhavende partijen.
 Mensen maken zich zorgen over andere mensen die zich a-sociaal gedragen en vragen
zich af hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Men verwacht actie van handhavende
organisaties die in hun ogen achterblijven en de zaak geen halt toeroepen. Wijkagenten ->
geen contact.
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De buurt wil meedenken en doen en vooral geïnformeerd blijven worden over logistieke
zaken in de binnenstad. (Werken, ophalen vuil, afvoeren karton, markten, evenementen)
Dit alles in samenspraak met relevante partijen als het gaat om optimaal wonen, werken,
aantrekkelijk voor bezoekers en optimaal ondernemen.
Men vraagt aandacht voor voorkomen van dumpingen, verloederingen, verkeersdrukte,
niet-toegestaan parkeren.
Gemeente zou moeten investeren in de inwoners.
Meer investeren in sociaal, ontmoetingsplekken zijn heel belangrijk.
Accommodatiebeleid/ontmoetingsplekken.

WONEN EN LEVEN IN SITTARD GELEEN
Opmerkingen en suggesties
 Maak de stad aantrekkelijker door bijvoorbeeld te lobbyen voor een goede bereikbaarheid.
Voorbeeld: nachttreinverbinding met Randstad.
 Neem verantwoordelijkheid voor een goed en doelgroepgericht woningaanbod.
 Zorg voor starterswoningen in binnenstad (ook hoger segment) om kenniswerkers te
huisvesten.
 Zorg voor gemengde wijken (met jong & oud) Studenten en ouderen.
 Faciliteer ontmoeten in de wijk.
 Beter spreiden van extramurale cliënten GGZ en maatschappelijke opvang. Diverse
organisaties verkiezen de leegstand in de Steenweg. De buurt ervaart dit als aantasting
van leefbaarheid en veiligheid.
 Schep de mogelijkheden om een beter evenwicht te krijgen tussen studentenhuisvesting en
duurzamere bewoning in binnenstad.
Idee: maximaal aantal studentenkamers per straat (dit bestaat al in Maastricht)
 Zorg dat het centrum goed bereikbaar is voor alle doelgroepen met aandacht voor
bewoners.
 Strakkere handhaving op fietsers/vrachtwagens in binnenstad. Innovatieve
opsporingsmethodieken inzetten.
 Fietsers en voetgangers moeten ruimte krijgen in binnenstad. “ Auto’s te gast, woonerfgedachte”
 Fietsers rijden in de Putstraat tegen de voorgeschreven rijrichting in. Dit wordt als gevaarlijk
ervaren.
 Er moet iets gedaan worden aan de Vijverweg in het Park. Langparkeerders veroorzaken
een moeilijke verkeerssituatie. Vakken en uitwijkplekken ontbreken.
 Doe iets aan het gedrag van ouders en opvoeders die gevaarlijke situaties veroorzaken als
kinderen naar school gebracht worden.
 Doe iets aan de overlast in het Stadspark.
 Geef beheer en onderhoud aan het Stadspark meer aandacht.
 Betere werking en eerder actief zakpaal (nu 08:00 – 22:00)
ONTSPANNEN EN GENIETEN IN ONZE GEMEENTE
Opmerkingen en suggesties
 Voorgestelde bezuinigingen leiden volgens aanwezigen voor afbraak van cultuur in de
meest brede vorm. Artemuse, schouwburg, verenigingen, toerisme, VVV. Waar kan men
daarover in gesprek?
 De liefde van de stad wordt door bezuinigingen afgebroken.
 Besluitvorming op lange termijn, niet op korte termijn is de aanbeveling.
 Stroperige afhandeling van cultuurinitiatieven: HIS, De Eazel, Durlinger.
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Genomen besluiten van eerder college worden te gemakkelijk teruggedraaid, continuïteit
zou voorop moeten staan.
Recreatief zwembad is een must!
Schoolzwemmen moet terug.
Onbalans in de geldkeuzes ten opzichte van de doelen. Volt, muziekonderwijs enz. Muziek
is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, samen, verbinden.
Wijkontmoetingscentra. Meer geld aan besteden. Ideaal zou zijn in iedere wijk een
wijkontmoetingscentrum op een straal van 1500 meter.
Evenementen/Feesten/Festivals worden te massaal. Genieten moet niet ten koste gaan
van het leefklimaat in het centrum.
Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de geschiedenis van Sittard. 775 jaar bestaan van
Sittard. Hier wordt te weinig mee gedaan.

Bijlage 1: beeldverslag
Bijlage 2: deelnemerslijst
Bijlage 3: processchema
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BIJLAGE 1

BEELDVERSLAG
Nadat wethouder Leon Geilen een korte
toelichting heeft gegeven op SAMEN
DUURZAAM, begeleiden de wethouders en de
ambtelijke organisatie de dialoog over de 7
opgaven in het coalitieakkoord.

Gespreksleider wethouder Felix van
Ballegooij begeleidt de dialoog over het
onderwerp Wonen en leven in SittardGeleen.

Bij de flipovers ontstaan levendige en
kwalitatief goede discussies over de
opdrachten uit het coalitieakkoord.
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Ook enkele ergernissen worden door de
bewoners aangekaart. Deze zullen per
geval apart worden opgenomen met de
betreffende bewoners.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Inwoners van Sittard-Centrum, Kollenberg, Leyenbroek, Park


Ca. 30 personen

Wijkplatform



Chris Bux
Harry Heldens

College



Wethouder Geilen
Wethouder van Ballegooij

Ambtelijke organisatie
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Ger Heyman
Roswitha Muijres
Maud Lemmens

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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