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Trots op de gemeente en op de wijk
Trots zijn de inwoners van Sittard Oost op de zaken waarmee we in Sittard-Geleen het verschil
maken. Dat zijn de monumentale binnenstad, innovatieve bedrijven, het Zuyderland ziekenhuis en
evenementen, zoals Oktoberfeesten, Rosaprocessie en carnaval. Trots is men ook op de
sportieve prestaties van bijvoorbeeld Fortuna, Lions en Eaters. Maar ook het Tom Dumoulin Bike
Park en de Wereldkampioen kleiduifschieten.
Daarnaast wordt het groen in de stad en het groen buiten de stad genoemd. De diversiteit in het
landschap, waarbij iedereen vanuit de stedelijke omgeving heel snel in de groene natuur kan zijn.
Bovenal zijn de inwoners ook vooral trots op hun eigen wijk, het verenigingsleven en de initiatieven
die ze zelf met veel doorzettingsvermogen realiseren. Daarbij waarderen ze de
veranderingsbereidheid van de gemeente om meer openheid te geven en meer in gesprek te
gaan. Ook de persoonlijke inzet en betrokkenheid van ambtenaren wordt gewaardeerd daarbij.
Zorgen om de trots
Daar waar men het meest trots op is, maakt men zich ook het meest zorgen over.
Hoe kun je trots zijn als je de omgeving ziet verloederen? Dan gaat het om zwerfvuil en onderhoud
van groen en wegen, maar ook om (verkeers)veiligheid, sociale controle en respect voor elkaar.
Verder verwacht men dat de leefbaarheid in de wijk onder druk komt te staan door het verdwijnen
van voorzieningen, bezuinigingen op de zorg en op cultuur en centralisatie van dienstverlening.
Met als gevolg ook meer armoede en eenzaamheid.
Wat kunnen we doen?
Inwoners zijn best bereid om zelf een bijdrage te leveren in het schoonhouden van hun omgeving
en het onderhoud van het groen. Daar verwachten ze wel waardering of beloning voor. En ze
willen daar graag actiever in gefaciliteerd worden. Dat kan ook door snel en goed te reageren op
meldingen of handhavingsvragen die ze zelf niet kunnen oppakken.
Om zelf actief een bijdrage te leveren, verwachten ze van de gemeente voorbeeldgedrag, minder
regels, stimulering en dat goede ideeën en initiatieven gedeeld worden.
Voor de woningcorporatie zien ze een rol door bij het toekennen van woningen rekening te houden
met de wijk en de concentratie van groepen te voorkomen.
Tenslotte zou men graag het idee nieuw leven inblazen om wijkraden zelf financiële ruimte te
geven.
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Bijlage 1: beeldverslag
Bijlage 2: deelnemerslijst
Bijlage 3: processchema
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BIJLAGE 1

BEELDVERSLAG
Gespreksleider May Jung vraagt
Wethouder Kim Schmitz voor een korte
toelichting op SAMEN DUURZAAM.

Wethouder Eefje Joosten verzamelt de
trots van Sittard Oost.

Wethouder Leon Geilen spreekt met de
inwoners over hun zorgen en hoe
concrete dingen samen opgepakt kunnen
worden.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Inwoners Sittard Oost
Circa 25 inwoners, waaronder leden van diverse wijkplatforms
College




Wethouder Geilen
Wethouder Joosten
Wethouder Schmitz

Ambtelijke organisatie





4

May Jung
Francois Mostard
Roswitha Muijres
Maarten Smits

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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