SAMEN DUURZAAM
DIALOOG MET INWONERS
LIMBRICHT, GUTTECOVEN, EINIGHAUSEN
29 OKTOBER 2018

Het is goed wonen in de drie dorpen
… en daar zijn de inwoners trots op. De dorpen kennen gemeenschapszin, tradities worden in ere
gehouden en er is veel landschap om de dorpen. Maar blijft het goed wonen in Limbricht,
Guttecoven en Einighausen? Dat vragen inwoners zich af. Door de individualisering neemt de
gemeenschapszin af. Bedrijfsgebouwen komen in de plaats van landschap. Voorzieningen komen
op grotere afstand te liggen.
Hoe blijven de dorpen leefbaar en veilig?
Hennepteelt, hangjeugd en zwerfafval bedreigen de leefbaarheid. De inwoners zelf en de overheid
hebben hier een rol in. Inwoners kunnen elkaar aanspreken op gedrag dat de leefbaarheid
bedreigt. Voorbeeldgedrag van een paar inwoners en succesvolle communicatie – bijvoorbeeld via
social media – kunnen er bij helpen dat overlastgevers gaan nadenken voordat zij overlast
bezorgen. Maar inwoners kunnen het niet alleen. De gemeente heeft een taak op het gebied van
openbare orde en veiligheid. Melden bij politie en/of gemeente van overlast is belangrijk. Dat geldt
ook voor communicatie over de acties die volgen op de melding.
De groenonderhoud blijft een zorgpunt. Inwoners zien het onderhoud de afgelopen jaren verder
afnemen.
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Wat is de goede balans tussen economie en leefbaarheid?
Er is alle reden voor trots op de economie van de gemeente. De regionale krant schreef vandaag
over de grote betekenis van de bedrijven in Sittard-Geleen voor de economie van Limburg en dus
ook voor de banen van de inwoners van Limburg. De discussie gaat om de balans tussen
voldoende banen voor inwoners en de overlast die inwoners kunnen hebben van de bedrijven
waar inwoners werken. Genoemd wordt de veiligheidssituatie Chemelot, de aantasting van het
landschap en de luchtverontreiniging. Genoemd wordt ook het gevaar van straling door de
toename van het gebruik van (draadloze) elektrische apparaten.
Nabijheid of kwaliteit van voorzieningen?
Tijdens het gesprek blijkt dat nabijheid een relatief begrip is. Inwoners in Amerika zijn bereid om
uren te reizen voor hun voorzieningen. In Friesland is dat een half uur. Vanuit Limbricht,
Guttecoven en Einighausen – zo vertelde een inwoner – liggen binnen 10 minuten heel wat
dagelijkse voorzieningen. En toch knaagt het dat er minder voorzieningen dan vroeger ′om de
hoek liggen′. Ook al om dat ook de voorzieningen in de stadscentra naar het gevoel van een aantal
inwoners er op achteruitgaan. Creativiteit kan helpen om voorzieningen in de dorpen in stand te
houden. Een aantal bewoners in Limbricht nemen het initiatief om met innovatieve financiering het
gemeenschapshuis nog vele jaren in stand te houden voor de inwoners.
Hebben we de goede woningen?
Inwoners hebben de indruk dat er niet voldoende woningen zijn voor jongeren die in de dorpen
willen blijven wonen én dat er te weinig levensbestendige woningen zijn voor ouderen. Er is een
inwonersinitiatief dat de behoefte aan levensbestendige woningen heeft gepeild bij de inwoners.
De mensen achter dit initiatief willen een actieve bijdrage leveren om er voor te zorgen dat deze
woningen er ook echt gaan komen.
Wat kunnen inwoners en gemeente samen doen?
 onderzoek naar duurzame exploitatie gemeenschapshuis
 verdere ontwikkeling initiatief voor levensbestendige woningen
 communicatie, via onder andere social media, over gedrag van inwoners dat de
leefbaarheid schaadt
 creatieve ideeën ontwikkelen over de effectieve aanpak van zwerfvuil
 grotere continuïteit in de dialoog tussen inwoners en gemeenten; over een half jaar weer
een inwonersbijeenkomst organiseren

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

BEELDVERSLAG

Stadsdeelmanager en gespreksleider Eugene
Lebon vertelt over de achtergronden van het
overleg en schetst het programma van de
bijeenkomst.
Een aantal inwoners vindt de communicatie door de
gemeente over de bijeenkomst ongelukkig.

Tijdens de eerst discussieronde voert een groep
inwoners met wethouder Kim Schmitz over waar zij
trots op zijn. De andere groep voert met wethouder
Pieter Meekels het gesprek over waar zij zich
zorgen over maken.
Op de flipovers staan al een paar voorbeelden
hiervan, die zijn de afgelopen weken door inwoners
schriftelijk zijn ingebracht.

Goede inhoudelijke discussies. Steeds positief
kritisch. Het is ook hoe je naar iets kijkt. Is het glas
halfvol of is het glas halfleeg.
De wethouders Kim Schmitz en Pieter Meekels
bedanken de inwoners voor hun aanwezigheid en
de energie die zij steken in de samenleving.
Gespreksleider Eugene Lebon benoemt tot slot de
hoofdlijnen van de discussie.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Inwoners Limbricht, Guttecoven, Limbricht
Circa 25 inwoners, waarvan een aantal leden van de wijkplatforms van Limbricht, Guttecoven en
Einighausen
College



Wethouder Kim Schmitz
Wethouder Pieter Meekels

Ambtelijke organisatie
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Eugene Lebon
Maud Lemmens
Denis Crompvoets

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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