SAMEN DUURZAAM
DIALOOG MET INWONERS HOOGVELD EN
LIMBRICHTERVELD
31 OKTOBER 2018, ROC Leeuwenborgh

Concrete speerpunten uit deze dialoog
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Leefbaarheid en (verkeers)veiligheid verbeteren t.b.v. consolidatie en groei; woonomgeving,
parkeren, luchtkwaliteit, scholen, sociaal netwerk, verenigingen
Profilering, ontdekken eigenheid van stad en buurt
Werken aan vertrouwen tussen burger en overheid door (over en weer) transparantie en nakomen
van afspraken.
Geef als overheid ruimte en vertrouwen aan bewoners en ondernemers met goede ideeën en
plannen. Werk zoveel mogelijk samen.
Maak (samen) realistische plannen v.w.b. duurzaamheid en energietransitie (o.b.v. pilots en
leerpunten van anderen)
Financiële zelfstandigheid: Meer Jaren Begroting

Opgave 1. EEN GEMEENTEBESTUUR MET EN VOOR BEWONERS
Gespreksleider: wethouder Leon Geilen
a. Inzetten op herstellen van vertrouwen overheid en bewoners als basis voor samenwerken.
b. Goede communicatie over en weer is erg belangrijk
c. Bewoners informeren over hoe de gemeente werkt.
d. Openheid en transparantie over ambities / processen en projecten is van belang.
e. Vertrouwen geven aan inwoners die zelf verantwoordelijkheid nemen. Overheid/gemeente van
control-freak naar meer verantwoord loslaten.
f. Wanneer inwoners binnen het algemeen belang ergens verantwoordelijkheid voor willen nemen
laat ze dat dan doen. Help ze evt. op weg door tijdelijk samen op te trekken.
g. De bejegening onder de samenwerkende partijen is van groot belang. Ga voor samen.
h. Kom over en weer afspraken na. Houd elkaar op de hoogte.
Opgave 2. VOOROPLOPEN NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST
Gespreksleider: wethouder Kim Schmitz
a. meer innovatie op duurzaamheid
b. Overheid, geef het goede voorbeeld (welke brandstoffen gebruikt de overheid.)
c. realistische energietransitie / binnen de redelijke mogelijkheden
d. minder verspilling kostbaar drinkwater
e. flexibiliteit in energieleverancier
f. communicatie tijdig, adequaat. Over regelingen, mogelijkheden, planning.
g. draagvlak organiseren, mensen mee laten denken vroegtijdig.
h. leren in de pilot en leren van andere initiatieven.
i. stel de juiste voorwaarden en maak meer mogelijk.
j. hoe zit het met vliegverkeer en CO2.
k. Aandacht blijven houden voor vermindering CO2-uitstoot.
l. Aandacht blijven houden voor het terugbrengen van fijnstof.
m. Goede duurzaamheidsinitiatieven in de stad volgen en evt. omarmen en faciliteren.
Opgave 3. GEZOND EN VEILIG IN EEN SOCIALE GEMEENTE
Gespreksleider: Edwin Hanegraaf
a. Veiligheid kent vele vormen

Verkeersveiligheid. Binnen de buurt verdient dit veel aandacht. Het is een drukke buurt met
veel (scholen)verkeer en andere bedrijvigheid in direct aanliggende buurten.

Veiligheid door inzet van Politie, wijkagenten, toezicht en handhaving, buurtpreventie.
Aandachtspunten. Buurt vindt dat de wijkagent die toebedeeld is volstrekt onzichtbaar is en
slecht communiceert. Buurt vindt dat alle genoemde samenwerkende partijen dichtbij en
met elkaar moeten opereren op basis van signalen uit de buurt en eigen observaties.

Buurtpreventieteams zouden meer support van gemeente en politie moeten krijgen.

Buurt stelt voor om bij school aan- en uit (dan is het erg druk) verkeersregelaars ingezet
moeten worden. Gemeente moet volgens hen gesprek op gang brengen met scholen om te
zien hoe dit geregeld en betaald zou kunnen worden. Buurtbewoners zullen hierbij
betrokken worden.

Concrete vraag van een inwoner om met de buurt in gesprek te gaan om een gevaarlijk
kruispunt aandacht te geven. Deze afspraak wordt gemaakt.
b. Ten behoeve van gezondheid vindt men dat ongediertebestrijding in samenwerking met inwoners
genoeg aandacht moet houden.
c. Er moet aandacht blijven voor de veiligheid op het spoor in relatie tot veilige aanliggende buurten.
Hier ook aandacht blijven besteden aan het nakomen van afspraken rondom geluid.
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Opgave 4 WONEN EN LEVEN IN SITTARD GELEEN
Gespreksleider: Felix van Ballegooij
a. Sloop Flat 3. Samen met ZOwonen en de buurtbewoners optrekken voor tijdens en na de sloop.
b. Samen in overleg over herontwikkeling van belang
c. Aandacht blijven houden voor een schone buurt
d. Er is aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek in Limbrichterveld Zuid- Oost. De norm lijkt
niet te kloppen. Er is verzocht om samen in te zoomen op de parkeernorm
e. Men wil dat er aandacht blijft voor een schone en veilige omgeving
Opgave 5 ONTSPANNEN EN GENIETEN
Gespreksleider: Jack Stienen
Zelfstandigheid opgeheven o.a. museum Domein en schouwburg.
Artemuse afbraak muziekonderwijs,
Veel ZZPers
Vragen:
Kijken we kritisch naar gemeenschapshuizen als het gaat om bezuinigingen?
Geantwoord: ja middels het proces van Duurzame Accommodaties
Hoe is dat in gemeenschapshuis Limbrichterveld?
Geantwoord: deze accommodatie werkt goed en past binnen het beleid. (sociaal maatschappelijk
programma in combinatie met verdienmodel)
Hoe gaat het met subsidies van landelijk verstrekken een niet zelfstandig onderdeel: welke gevolgen?
Opgave 6 ECONOMIE VERSTERKING WERK/INNOVATIE
Gespreksleider: Pascal Ploum
a. Aansluiting / ontsluiting NEDcar (spoor en haven)
b. Burger centraal. Bedrijven/organisaties “dienstbaar”
c. Sittard Geleen is sterk in logistiek (haven, vliegveld, spoor, snelwegen) Nog erg traditioneel en nog
weinig inzet op verduurzaming. Markpartijen en overheden stimuleren tot duurzaam transport.
d. Stimuleren van innovatie bedrijfsconcepten. Van combi functies / blurring. (bv.ruimere
bestemmingsplanregels)
e. Glasvezels t.b.v. snellere internetverbindingen. ( verbinden van bedrijvigheid en op locatie
werken )
f. Alles doen aan een goed vestigingsklimaat.
Opgave 7 FINANCIEN DUURZAAM OP ORDE
Is niet apart besproken. Wel binnen andere thema’s

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

BEELDVERSLAG
Wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz
geven een korte toelichting op SAMEN
DUURZAAM. Er is ook aandacht gegeven aan
de relatie met het project “gasloze wijk”, met
o.a. een doorkijk naar de komende
communicatie over dat specifieke project in de
wijken Hoogveld en Limbrichterveld.

Gespreksleider Kim Schmitz begeleidt de
dialoog over het onderwerp Voorop lopen
naar een duurzame toekomst.

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.

EN NU VERDER!

Er wordt gevraagd hoe het nu verder gaat. Wethouder Geilen beschrijft het proces dat
uiteindelijk moet leiden tot een raadsakkoord in december. Ook geeft hij aan dat er over
ca. 1 jaar in een vergelijkbare setting opnieuw een bijeenkomst zal worden georganiseerd
om samen te bekijken hoe het dan in de praktijk gaat. De gemeente wil vanaf nu actief in
dialoog blijven, op velerlei manieren. De mening van de stad is belangrijk.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Inwoners wijk Hoogveld en Limbrichterveld


Ca. 35 personen

Wijkplatform Hoogveld en Limbrichterveld



Jacques Stienen
Edwin Hanegraaf

College




Wethouder Schmitz
Wethouder Geilen
Wethouder van Ballegooij

Ambtelijke organisatie
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Jeu Lochs
Ger Heyman
Pascal Ploum

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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