Verkiezingsprogramma 2022-2026
‘EEN VOOR SITTARD GELEEN’

Verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘EEN VOOR SITTARD GELEEN’
Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born
In dit programma kunt u lezen waar de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born zich de komende vier
jaar vooral voor in gaat zetten, namelijk meer bezoekers, meer woningen, meer bedrijven en meer
mensen aan Sittard-Geleen binden. We zijn als partij al meer dan 50 jaar actief in Sittard-Geleen (en
voorgangers) en hebben ons de afgelopen jaren voor de gemeente ingezet en dat willen we de komende
jaren voor u blijven doen!
De Stadspartij SGB
Inwoners van onze gemeente zien dat de Stadspartij SGB een eigentijdse partij is die verfrissing brengt in
de politiek en die verder durft te kijken dan het hier en nu. De Stadspartij SGB is ambitieus, dynamisch en
toont lef.
Onze kiezers weten inmiddels dat de Stadspartij SGB een duidelijke en betrouwbare partij is voor Sittard,
Geleen en Born. Wij ervaren een lange termijn commitment en zijn een stabiele partner.
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Kernwaarden
De Stadspartij SGB zet zich in voor alle dorpen, kernen, wijken en centra van onze gemeente en zo
handelen we ook. We voelen ons betrokken. Daarvoor handelen we vanuit een stabiele achtergrond en
door ons op te stellen als een stabiele partner. We praten meerstemmig, maar met één geluid en met
één mond.
De Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born wil bijdragen aan een lange-termijnvisie voor onze
samenleving in economische en sociale zin (wonen, winkelen en recreëren). Niet alleen voor de korte
termijn, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
De Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born maakt sinds februari 2020 deel uit van de nieuwe coalitie.
Ton Raven werd namens de Stadspartij wethouder en kreeg onder andere de portefeuilles Financiën en
Sport waarvoor hij meteen actie ondernam. Hij maakte de financiën op orde waardoor we niet langer
onder toezicht van de Provincie stonden en startte verschillende projecten op waaronder de
vernieuwbouw van Glanerbrook en het afstoten van het onrendabele veel te dure Tom du Moulin
wielerpark.
De Stadspartij heeft daarmee verschillende thema’s, die in de vorige coalitie niet van de grond kwamen,
op de agenda weten te zetten en resultaten geboekt.
Ons motto van 2018-2022 was; ORDE OP ZAKEN STELLEN en dat hebben we ook gedaan.
Enkele voorbeelden zijn;
• Behoud Glanerbrook en overkapping buitenijsbaan. Een wens van de Stadspartij al sinds 2014.
• Afstoten onrendabel Tom du Moulin wielerpark.
• Onderzoek vakantiepark op de ESCS-locatie met als doel behoud zwemvoorziening de Hateboer en
economische vooruitgang voor de ondernemers in het centrum door stimulering toerisme.
• Parkeertarieven centrum Geleen aangepast en eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage.
• Parkeertarief Zuyderland-parkeergarage aangepast.
• Goedkopere gemeentelijke en ambtelijke huisvesting in centrum van Geleen.
• Voldoende geld voor aanpak verkeersveiligheid en onderhoud op verschillende plekken als
Napoleonbaan/Einighauserweg, Odasingel en Oranjelaan.
• Reanimatieonderwijs op alle Middelbare scholen in de gemeente.
• Start van een framerunning-pilot voor kinderen met een loopbeperking.
• Het grote buitenschaakbord terug in het centrum.
Na een jaar als wethouder kreeg Ton Raven de kans als senator voor de OPNL in de Eerste Kamer zitting
te nemen en werd hij gedwongen afscheid te nemen als wethouder.
Een aderlating voor de Stadspartij maar ook het voordeel dat Ton Raven, als senator namens een groot
aantal lokale partijen waaronder de Stadspartij, korte lijntjes heeft met Den Haag.
De Stadspartij bleef, met dezelfde inzet als voorheen, deelnemen aan de coalitie zonder wethouder
omdat de resterende periode te kort was voor een nieuwe wethouder zich in te werken maar met
hetzelfde elan en doelstellingen.
Ons doel voor 2022-2026 is in ieder geval weer met team Stadspartij onder leiding van lijsttrekker Nancy
Kaufmann in de coalitiebanken te belanden zodat we ons verkiezingsprogramma opnieuw ten volle
kunnen waarmaken.
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Leeswijzer:
Ons programma is allereerst opgebouwd uit een aantal hoofdthema’s.
Uit deze thema’s zijn kenmerkende punten uitgelicht in kernwoorden.
Verder staat bij elk thema verder uitgewerkt wat de Stadspartij SGB hiermee bedoeld en voor ogen
heeft. En natuurlijk hebben we ook onderbouwd hoe we dit willen bereiken.

Inleiding
Het verkiezingsprogramma draagt de naam: ‘EEN VOOR SITTARD GELEEN’.
Inwoners van Sittard-Geleen hebben sinds de fusie in 2001 altijd verdeeldheid gevoeld tussen de
verschillende stadsdelen.
Er werd vaak geklaagd over achterstelling stadsdelen en men vond dat elk stadsdeel zijn eigen
voorzieningen moest blijven behouden. Alledrie een eigen zwemvoorziening, winkelcentrum, bioscoop,
ziekenhuis enz.
En dat gevoel was zeker niet altijd onterecht maar we zijn inmiddels dik twintig jaar verder en het blijven
hangen in nostalgie brengt Sittard-Geleen niet vooruit.
Het is na ruim twintig jaar duidelijk dat de stadsdelen elk nog steeds hun eigen identiteit hebben die je
zeker moet koesteren maar dat het onbetaalbaar is om in elk stadsdeel apart grote voorzieningen als een
ziekenhuis of bioscoop in stand te houden.
De Stadspartij wil uitdragen dat we één gemeente zijn met drie eigentijdse stadsdelen en daaromheen
een aantal kleine kernen en dat goed gekeken moet worden hoe de verschillende grote voorzieningen,
financieel en qua ligging zo gunstig mogelijk over de verschillende stadsdelen verdeeld worden.
Glanerbrook bijvoorbeeld kan door vernieuwbouw op de bestaande plek goedkoper gerealiseerd worden
dan een totaal nieuw te bouwen sportcentrum op een nieuwe plek.
Een nieuw bestuurscentrum kan goedkoper en sneller in leegstaande aan te passen gemeentelijke
panden gerealiseerd worden dan een totaal nieuw bestuurscentrum te bouwen.
De Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born ziet de eigen kwaliteiten van ieder stadsdeel en wil dat alle
drie de stadsdelen samen uitgedragen worden als één gemeente.
Het stadsdeel Sittard met zijn mooie historische binnenstad, hogeschool, bibliotheek en filmhuis.
Het stadsdeel Geleen met het bestuurscentrum, servicecentrum, sportcentrum en verbinding met
Chemelot.
Het stadsdeel Born met het kasteelpark en de kasteel-ruïne waar de Stadspartij ook plannen voor heeft
en de kleine kernen die voor een eigentijds landelijk karakter zorgen waar mensen rust en ruimte vinden
buiten de drukte van de drie stadsdelen.
EEN VOOR SITTARD GELEEN dus.
In dit verkiezingsprogramma worden een groot aantal punten aangedragen die van belang zijn voor
burgers, instellingen en bedrijven in Sittard-Geleen.
Onze standpunten zijn het waard om uitgevoerd te worden zodat Sittard, Geleen en Born uitstralen dat
we één gemeente zijn.
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OPBOUW VAN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA:
A)
B)

C)

D)

Uitgangspunten, visie, missie en werkwijze van de Stadspartij SGB.
Een voor Sittard Geleen.
• Maatregelen om bestuur en positie van de burgers te verbeteren;
• Maatregelen om Sittard-Geleen bereikbaar te houden;
• Maatregelen om de transitie van fossiel naar duurzame energie te versnellen.
Per gemeentelijk werkveld de concrete actiepunten en beleid voor:
veiligheid, gezondheid, respect, LHBTI, ouderen, jongeren, sport, cultuur, talentontwikkeling,
natuur, klimaat, energie, innovatie, economie, drugsoverlast, erfgoed, toerisme, recreatie,
accommodaties.
Onderbouwing beantwoording vragen kieskompas 2022.

Samenvatting
Bestuur en Burgers
Samenwerking:

350.000 mensen verbonden via oprichting stadsregio Euregiostad van
Heinsberg via Sittard-Geleen tot Genk.

Democratische verhoudingen
Bestuurscultuur:
‘Ja mits’ in plaats van ‘Nee tenzij’.
Verminder fractiediscipline: Transparantie en ontvankelijkheid voor andermans mening.
Vergroten draagvlak:
Streef naar meerderheden van 75% in plaats van 51%.
Financiële uitgangspunten
Exploitatiekosten
Bezuinig op uitvoeringskosten via dereguleren en privatiseren
Exploitatieopbrengsten
Stimuleer inkomsten uit toerisme en recreatie
Investeringen
Bezuinig minimaal 25% op bestaande investeringsruimte
Reserves
50% van ombuigingen naar reserves. Verzilver stille reserves
Bereikbaarheidsmaatregelen
File-bestrijding:
Initieer hernieuwde discussie over verbreding A76
Doorstroming:
Los filevorming op Hasseltsebaan en Middenweg direct op
Verkeersveiligheid:
Kruisingen omvormen tot toegankelijke rotondes
Schoolroutes:
Ontwikkel voor elke school een veilige schoolroute
Gevaarlijke stoffen:
Realiseer ondergrondse buisleidingen tussen Rotterdam en Chemelot als
alternatief voor vervoer gevaarlijke stoffen per spoor.
Versnel transitie van fossiel naar duurzaam
Fijnstof:
Stel milieuzones in voor de hele gemeente.
CO2:
Houdt stevige vinger aan de pols bij de ambitie van Chemelot een
circulaire, duurzame en volledig klimaatneutrale chemiesite te worden.
CO2:
In 2030 50% minder CO2-uitstoot in hele gemeente.
Verduurzaming:
Stimuleer zon-, wind-, water-, bodem- en bio-energie
Bedrijven:
Stimuleer bedrijven in 2030 100% energieneutraal te produceren.
Gemeente
Alle gemeentelijke gebouwen in 2026 100% energieneutraal.
Wijken:
Alle gemeentelijke wijken in 2030 100% energieneutraal.
Veiligheid:
Goede verlichting en waar nodig camera toezicht Harde aanpak
(inter)nationale (gewelds)criminaliteit.
Gezondheid:

Instandhouding netwerk van defibrillatoren;
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Leren reanimeren! De gemeente stelt naast scholen ook verenigingen en
sportclubs in staat om reanimatiecursussen te geven
Stimuleer gezonde voeding voor iedereen van jong tot oud.
Stimuleer beweging op alle fronten en ook in bijvoorbeeld de winkelcentra,
parken, pleinen enz.
.
Respect voor elkaar:

Meedenkende bestuursmentaliteit.
Verdraagzaamheid en begrip in omgang met elkaar.
Transparant, betrouwbaar en helder bestuur.

Ouderen:

Creëren ontmoetingsmogelijkheden. Stimuleer verbinding.
Ouderen niet scheiden van jongeren maar juist integreren in elkaars
leefomgeving.
Zorgen dat ook de ouderen onder ons in de huidige digitale wereld
voorzien worden van alle benodigde informatie.
Voldoende en hoogstaande ouderenhuisvesting.
Voorzieningen in kernen bereikbaar houden en/of stimuleren.

Lokale economie:

Aanpak leegstand, herdefiniëren en verruimen winkelbestemming.
Betaalbare woningbouw stimuleren (huur/koop).
Voorzieningen kernen behouden en/of stimuleren en bereikbaar houden.
Kantoren niet op Chemelot maar in centrum Geleen.
Opzetten gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf
Geen uitbreiding Chemelot op Lexhy maar op de ruimte achter de Kampstraat
of aan de overkant van de Lexhy op het gebied langs de A2.

Erfgoed en Cultuur:

Impuls en behoud van cultureel erfgoed.
Stimuleer/subsidieer lokale verenigingen.
Maak gebruik van toeristische aantrekkelijkheid erfgoed.

Drugsbeleid:

Preventie en inperken drugsgebruik.
Actief participeren in ‘achterdeurregulering’. Afschaffen I-criterium.
Harde aanpak illegale harddrugs-teelt en distributie/straat-dealen.

Recreatie:

Privatiseer ‘de Nieuwe Hateboer in combinatie met ESCS-locatie in
combinatie met natuurgebied Schwienswei.
Totaalvisie recreatiegebieden (Schwienswei, Grensmaas, Erfgoedzone,
Daniken).

Belastingen:

Legeskosten herijken, evenwichtigere verdeling.
Verlaging OZB-tarieven.
Afschaffing hondenbelasting.

Duurzaam en innovatief: Vergroening en biodiversiteit stimuleren.
Openbaar vastgoed verduurzamen via duurzaam bouwen.
Koersen op een energie neutrale en duurzame gemeente.
Op weg naar een gasloos tijdperk.
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Verkeer en parkeren:

Goedkoop 1-euro-vervoer binnen de gemeenten voor inwoners.
Onderzoek wijziging systeem betaald parkeren:
uitgangspunt; afschaffen betaald bewonersparkeren.
Onderzoek naar evenwichtigere parkeeralternatieven.

Jongeren:

(Kleinschalige) evenementen faciliteren en omarmen.
Betaalbare studentenwoningen realiseren.
Inzetten op kwalitatief en goed onderwijs.
Plaats voor jongeren (hangplek, soos).

Afvaldumping:

Instellen 1000 euro boete bij overtreding illegale storting.
Mogelijkheden afval scheiden door afval op een eenvoudige wijze dicht bij
huis af te kunnen voeren.
Mogelijkheid gemakkelijker hulp inschakelen bij het afvoeren van grote
stukken voor mensen zonder auto of trekhaak.

Toekomstvisie:

Bestrijding krimp en ontgroening in de gehele gemeente.
Behoud leefbaarheid in kernen en wijken.
Ondersteuning verenigingsleven in kernen en wijken.
Nieuwbouw toestaan in kernen en wijken.

Gezonde kernen en wijken via meer groen, buurtparken en
gezondheidsvoorzieningen.
Toestaan detailhandelsformules in alle kernen en wijken.
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A) Uitgangspunten en visie, missie en werkwijze
Visie:
De Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born (Stadspartij SGB) zet zich in voor een veilige, leefbare, sociale
en gezonde gemeentelijke samenleving waarin respect is voor iedereen van goede wil.
Iedereen dient bij te dragen aan het goed functioneren van deze samenleving.
De Stadspartij SGB streeft een hoge mate van vrijheid na voor inwoners, verenigingen en
ondernemingen.
De Stadspartij SGB vindt dat het gemeentebestuur de te onderscheiden belangen van burgers,
instellingen en bedrijven moet respecteren.
Indien het algemeen belang prevaleert dient dit helder en duidelijk aan de inwoner, de vereniging of de
ondernemer te worden uitgelegd.
De Stadspartij SGB wil werken aan een gemeentelijke overheid die staat voor een samenleving zonder
vooroordelen en met respect voor iedereen van goede wil, waarbij mensen over voldoende middelen
beschikken om menswaardig te kunnen leven.
De Stadspartij SGB wil een goed functionerende gemeentelijke overheid en gaat voor een beleid dat het
verenigingsleven met al haar vrijwilligers stimuleert en ondersteunt.
De Stadspartij SGB wil door het dragen van bestuursverantwoordelijkheid haar missie gestalte geven met
toepassing van de principes ten aanzien van zorg voor elkaar, verantwoordelijkheid, openheid en
gedrevenheid.
De Stadspartij SGB wil met beide benen op de grond staan en werken aan het beleid voor onze
gemeente en daarbij rekening houden met de demografische, culturele en maatschappelijke verschillen
tussen de vele kernen en dorpen’
Missie:
Burgers, instellingen en bedrijven moeten zich optimaal kunnen ontplooien binnen de gemeentelijke
samenleving.
Veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en respect staan voorop.
De gemeente levert hiertoe klantgerichte diensten.
Werkwijze:
De leden van de Stadspartij SGB kenmerken zich door persoonlijke inzet en betrokkenheid bij de
gemeentelijke samenleving en richten zich op de individuele burgers, instellingen en bedrijven met als
doel een kwalitatieve verbetering te realiseren voor leefomgeving en/of leefomstandigheden.
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Deel B: Een voor Sittard-Geleen
1) Maatregelen om Bestuur en positie Burgers te verbeteren.
Samenwerking.
De Stadspartij SGB onderschrijft het belang van Euregionale samenwerking en wil daar toekomstig nog
meer op inzetten.
Stadsregio Euregiostad.
Onze gemeente is de meest internationale gemeente van Nederland en grenst aan zowel Duitsland als
België. Er wonen ruim 350.000 inwoners in een straal van 25 kilometer!
Terwijl aan zowel aan aanliggende Duitse en Belgische zijde veel geschikte gronden zijn, worden deze
aan Nederlandse zijde niet in beleidsoverwegingen betrokken.
Waarom zou VDL Nedcar geen uitbreiding kunnen doen op landbouwgrond in het aangrenzende
Selfkant, dat via de nieuwe autosnelweg binnen 2 minuten van de fabriek te bereiken is?
Of waarom worden Nederlandse, Duitse en Belgische werklozen in ons gebied niet méér gestimuleerd
om over de landsgrenzen heen te gaan werken?
Betere grensoverschrijdende samenwerking op gebied van economie, arbeidsmarkt en innovatie zou
bovendien extra financiële middelen kunnen genereren via verwerving grensoverschrijdende subsidies
via de Europese Unie.
De Stadspartij SGB pleit daarom voor het oprichten van één stadsregio tussen alle gemeenten in het
agglomeraat Genk, Sittard-Geleen, Heinsberg, die mede vanwege het grote aantal inwoners een sterke
speler kan zijn op internationale schaal.
De steden Genk, Hasselt en Maastricht, de regio Ostbelgien en Maastricht Marketing bouwen samen aan
een euregionale cultuuragenda en -database. Stadspartij wil dat ook Sittard-Geleen hier aan gaat
deelnemen.
Kleinschaliger besturen in Sittard-Geleen.
Naast grootschalige samenwerking op bovengemeentelijke schaal dient het Bestuur binnen de
gemeentegrenzen van Sittard-Geleen korter bij de burgers te worden georganiseerd.
Burgers willen betrokken worden bij het bestuur. Initiatieven zoals wijk- en buurtplatforms vormen een
aanzet, maar zijn vanuit democratisch oogpunt onvoldoende geoutilleerd om een krachtige vuist te
maken.
Op dit moment is de toekomstvisie volop in ontwikkeling waarin toekomstambassadeurs (vrijwilligers,
inwoners en ondernemers) bijdragen aan het waarmaken van de toekomstvisie. Samen met Raad en
College. De Stadspartij onderschrijft deze toekomstvisie.
Ook vindt de Stadspartij dat elke wijk een democratisch gekozen buurtraad/wijkplatform moet kunnen
oprichten die eigen budget krijgt om uit te geven aan de eigen buurt.
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2) Maatregelen om democratische verhoudingen te herstellen.
Stadspartij SGB streeft naar groot draagvlak bij besluitvorming, gebaseerd op meerderheden van 75% in
plaats van 51%.
Een belangrijk verbeterpunt betreft de omgang van de meerderheid van de Gemeenteraad met
verzoeken van burgers. Ook hierbij zou het uitgangspunt “Ja, mits” moeten gelden.
Afwijzing van verzoeken van burgers dient gebaseerd te zijn op besluitvorming met groot draagvlak, niet
op gelegenheidsmeerderheden.
Indien burgers voldoen aan bijvoorbeeld de voorwaarden van een referendumverzoek, dan is het notdone om gelegenheidsargumenten als “mogelijke risico’s voor verkrijging subsidie’ leidend te maken.
Respect voor democratische uitgangspunten dient te gelden, niet de angst voor gezichtsverlies van
bestuurders.

3) Gemeentelijke financiën op orde houden.
De gemeente heeft van 2018 tot begin 2020 onder preventief toezicht van de Provincie gestaan omdat
de financiën niet op orde waren. Dat betekende dat de Provincie toestemming moest geven voor
uitgaven. Ondanks het hoogste OZB-tarief van Nederland had de gemeente Sittard-Geleen grote
structurele tekorten. Een beschamende situatie voor de inwoners van deze gemeente.
Nadat de Stadspartij coalitiepartner werd in 2020 en wethouder Raven verantwoordelijk voor de
financiële portefeuille klom Sittard-Geleen na een moeilijke periode van financiële problemen en flinke
bezuinigingen weer uit de rode cijfers.
De Stadspartij zal ook de komende jaren de financiën met een kritische blik blijven beschouwen en
inzetten op een sluitende begroting waarbij zeker ook de verlaging OZB en afschaffen hondenbelasting
een van onze actiepunten blijft.

4) Maatregelen om Sittard-Geleen bereikbaar te houden.
Een punt van voortdurende aandacht is het bereikbaar houden van de regio en van Sittard- Geleen. Met
het aantrekken van de economie wordt Nederland steeds vaker geconfronteerd met de
bereikbaarheidsproblematiek. In het afgelopen jaar steeg de file-druk in Nederland tot meer dan 1000
kilometer file per dag in elke spits uitgezonderd tijdens de lock-downs waarin de verkeersbewegingen
zienderogen afnamen.
Toename files
De regio Sittard-Geleen ontsnapt niet aan deze problematiek en wordt inmiddels vrijwel dagelijks
geconfronteerd met filevorming en vertraging op de autosnelwegen A2 en A76. Dit heeft als
consequentie dat automobilisten doorgaande wegen als Urmonderbaan en Middenweg gaan gebruiken
als alternatieve route. Hierdoor ontstaan ook op deze wegen direct files en vertragingen.
Daarnaast zorgt de aantrekkende economie ook voor fors meer verkeer naar de bedrijventerreinen in
Sittard-Geleen. De hoofdwegen in onze gemeente lopen hierdoor vol in de spits.
Toename verkeersongevallen
De toegenomen drukte heeft er inmiddels ook toe geleid dat het aantal verkeersongevallen in onze
gemeente sterk toeneemt. Waar jarenlang een trend was dat Sittard-Geleen minder ongevallen had dan
het gemiddelde in Nederland, gebeurden in de afgelopen raadsperiode substantieel méér
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verkeersongevallen dan gemiddeld. Met 767 geregistreerde ongevallen in het verkeer in 2020 staat
gemeente Sittard-Geleen zelfs in de Limburgse toplijst.
In de komende Raadsperiode zal door de gemeente een adequaat antwoord moeten worden
geformuleerd via een groot aantal maatregelen ter verbetering van de doorstroming. Deze maatregelen
dienen zo goedkoop mogelijk, snel en efficiënt te worden uitgevoerd om verdere filevorming en
toename van verkeersslachtoffers te voorkomen.
Grote knelpunten en voorgestelde verkeersoplossingen
Knelpunten:
1) Toename files door werkzaamheden verbreding A2
Voorstel oplossing:
In de omleidingsroutes voor doorgaand verkeer van Noord naar Zuid vice versa
ook de aanliggende hoofdwegen op zowel Duits als Belgisch grondgebied
betrekken, respectievelijk de N274 aan Duitse zijde en de N273 aan Belgische
zijde.
2) Toename files en hoge aantal ongevallen op A76.
Voorstel oplossing:
Een hernieuwde lobby opstarten richting Ministerie samen met partijen als
Provincie, Rijkswaterstaat en anderen tot verbreding van de A76 Geleen-Heerlen.
3) Toename verkeersdruk binnen Sittard-Geleen door sluipverkeer bij files op autosnelwegen.
Bij files op de autosnelwegen A2 en/of A76 is direct een toename van
verkeersdruk te constateren op de doorgaande wegen in Sittard-Geleen alsv
gevolg van sluipverkeer. Ook het onderliggend wegennet heeft direct last van
sluipverkeer.
Voorstel oplossing:
De gemeente dient deze overlast op het onderliggend wegennetwerk met kracht
te bestrijden door uitsluitend bestemmingsverkeer toe te staan in de stadsdelen
via bebording of zo nodig met fysieke maatregelen.
4) Dagelijkse filevorming op de Hasseltsebaan ter hoogte van Hoogveld.
De dagelijkse files ontstaan door de aanwezigheid van het verkeerslicht op de
Hasseltsebaan bij de in-/uitgang van de wijk Hoogveld.
Voorstel oplossing:
Door uitsluitend nog inkomend verkeer richting Hoogveld vanaf de
Hasseltsebaan toe te staan wordt het aantal verkeerslichtcycli drastisch
verminderd, hetgeen leidt betere doorstroming op de Hasseltsebaan.
Het uitgaande verkeer van de wijk Hoogveld kan via tijdelijke aanpassing van de
bestaande fietserstunnel naar de Rijksweg. Hierdoor is een snelle oplossing van
de fileproblematiek op de Hasseltsebaan te realiseren.
Op termijn dient te worden gestreefd naar een nieuwe onderdoorgang vanuit
Hoogveld met directe aansluiting op de rotonde op de Rijksweg Noord.
Door het scheiden van de in- en uitgang van Hoogveld wordt ook het verkeer
binnen de wijk evenwichtiger verdeeld en daalt de verkeersdruk rondom de
huidige in- en uitgang van de wijk Hoogveld sterk.
5) Dagelijkse filevorming op de Middenweg ter hoogte van kruispunt Heerlenerweg Sittard /afslag
Munstergeleen.
Dit kruispunt zorgt al meerdere jaren voor dagelijkse files op de Middenweg.
De Provincie heeft renovatie aangekondigd maar deze laat nog enkele jaren op
zich wachten.
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Voorstel oplossing:

De Stadspartij SGB stelt voor het aantal verkeerslichtcycli sterk te verminderen
door alle rechts-afslaand verkeer buiten de verkeersregelinstallatie te houden
door realisatie van aparte in- en uitvoegstroken, naar voorbeeld van België, waar
dit op vrijwel alle grote kruisingen het geval is. Deze maatregel is relatief
goedkoop en snel te realiseren en kan als tijdelijke maatregel gelden totdat de
Provincie de voorgenomen renovatie gaat uitvoeren.

6) De doorstroming in het stadsdeel Sittard is zeer slecht.
De aanwezigheid in het stadsdeel Sittard van talloze “STOPLICHTEN” (geen
verkeerslichten) is de Stadspartij SGB al jaren een doorn in het oog. Waar in de
stadsdelen Born en Geleen reeds jaren geleden werd geïnnoveerd in betere
verkeersdoorstroming via aanleg van veilige rotondes op grote kruisingen, is het
stadsdeel Sittard ernstig achtergebleven. Met grote opstoppingen tot gevolg.
Voorstel oplossing: Wij zijn voorstander om alle verkeerslichtkruisingen waar dit mogelijk is in het
stadsdeel Sittard in de komende raadsperiode te vervangen door ruime
rotondes.
7) Realisatie rotondes in stadsdelen Geleen en Born.
Op verschillende plekken zijn de afgelopen jaren inmiddels rotondes gerealiseerd
waardoor de doorstroming van het verkeer aanzienlijk is verbeterd.
Het verdient aanbeveling dit op alle andere plekken in de gemeente waar de
doorstroming niet goed verloopt ook te realiseren.
8) Verkeersproblematiek wijk Limbrichterveld in relatie tot toevoegen nieuwe Dacapo- College.
Dagelijks komen zo’n 7000 leerlingen naar de wijk Limbrichterveld, waarvan een
groot aantal kinderen met de fiets. Door de toevoeging van het Dacapo-College
komen daar nog een groot aantal leerlingen bij.
Voorstel oplossing:
Om de veiligheid voor de leerlingen te garanderen dient er een nieuwe
verkeersstructuur te worden ontworpen die de komende decennia optimale
veiligheid garandeert.
9) Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor buiten woonkernen van Sittard en Geleen om.
Ruim 30.000 inwoners van de woongebieden in Sittard en Geleen wonen in de
directe gevarenzone van de spoorlijn, waarover vervoer chemische stoffen
plaatsheeft richting Chemelot.
Voorstel oplossing:
Realiseer ondergrondse buisleidingen tussen Rotterdam en Chemelot als
alternatief voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
10) Woongebieden inrichten als milieuzone.
Voorstel:
Ter vermindering van milieuvervuiling door roet-uitstotende auto’s is de
Stadspartij SGB voorstander van de invoering van een milieusticker in SittardGeleen. De gezondheid van onze burgers staat hierbij voorop.
Zoals bekend is de uitstoot van fijn-stoffen in onze gemeente een van de hoogste
in Nederland. Deze maatregel genereert nieuwe inkomsten ter dekking van
bovenstaande voorstellen.
Bovengenoemde maatregelen krijgen prioriteit in het investeringsprogramma.
Dekking van deze verbeteringen kan deels geschieden via instelling van
milieuzones.
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5) Maatregelen om transitie van fossiel naar duurzaam te versnellen.
Nieuwe ontwikkelingen zijn welkom maar een kleine kerncentrale op Chemelot zoals door
andere partijen wordt voorgesteld is voor de Stadspartij SG not done. Een kerncentrale op een
chemiesite is in onze ogen vragen om problemen.
Maatregelen om de restwarmte van fabrieken op Chemelot te gebruiken voor het verwarmen
van woningen is een ander verhaal. Wat de Stadspartij betreft moet in de toekomst voorkomen
worden dat deze manier van verwarmen wordt gekoppeld aan de gasprijzen. Wij vinden dat
demotiverend richting onze inwoners die bereid zijn over te stappen van gas naar restwarmte.
Ook vindt de Stadspartij dat inwoners die van stadswarmte gebruik maken de mogelijkheid
moeten hebben over te stappen op eigen duurzame manieren van warmte-opwekking.
Ook plannen om andere landen in de wereld in te zetten voor het leveren van fossielvrije
energie vinden wij zeker iets om over na te denken. Het Nederlandse klimaat levert
onvoldoende zon en wind om alle benodigde energie op die manier op te kunnen wekken.
Andere landen zoals waar wel genoeg wind en zon is om zowel in het eigen land als ook voor
andere landen energie op te kunnen wekken zouden op die manier wederzijds geholpen
kunnen worden.
Economische vooruitgang voor het betreffende land en fossielvrije duurzame energie voor onze
inwoners. Twee vliegen in een klap.
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C) Per gemeentelijk werkveld de concrete actiepunten en beleid voor:
Gezondheid.
Voor een gezonde leefomgeving zijn volgens de Stadspartij de volgende zaken van belang.
Stimuleer:
BEWEGING
Zorg voor: een beweegroute tussen de hernieuwbouw van Glanerbrook en het centrum van Geleen.
Mogelijkheden om samen te spelen voor zowel voor kinderen als volwassenen.
Bijvoorbeeld het Schaakbord dat de Stadspartij terug bracht in het centrum van Geleen, jeu de
boulesbanen in wijken.
De frames voor Framerunning die de Stadspartij heeft gevraagd voor kinderen met een loopbeperking.
Pilot 19 maart. https://www.stichtingwielerbaangeleen.com/framerunning-sgb/
GEZONDE VOEDING
Zorg dat kinderen op de basisschool gezonde voeding krijgen en betrek daar ouders bij.
Biedt de mogelijkheid aan ouderen samen een gezonde betaalbare maaltijd te nuttigen in bijvoorbeeld
het buurthuis.
VERBINDENDE OMGEVING
Groene ontmoetingsplekken in wijken. Voorkomt hittestress en zorgt voor verbinding.
Banken terug in centrum Geleen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en even uitrusten.
IEDEREEN KAN REANIMEREN
De motie reanimatieonderwijs op elke middelbare school in onze gemeente is omarmd door College en
scholen en zal hopelijk de komend periode uitgevoerd gaan worden.

Respect voor elkaar.
De basis van onze democratie wordt gevormd door gelijke behandeling van, respect voor en vertrouwen
in elkaar, vastgelegd in de Grondwet, Wetten en Gewoonterecht.
De Stadspartij SGB streeft deze kernwaardes na en verwacht van iedereen dat deze worden
gerespecteerd en nageleefd. Waar nodig dient de gemeentelijke overheid dit respect af te dwingen.
• Meedenkende bestuursmentaliteit
• Verdraagzaamheid en begrip/omgang
• Transparant, betrouwbaar en helder bestuur.
De Stadspartij SGB zal te allen tijde discriminatie, (seksuele) intimidatie en geweld bestrijden en wil dat
iedereen zich veilig voelt op school, op straat, werk, in de zorg, sport of waar zij zich ook in onze
gemeente bevinden.
We vinden het belangrijk dat LHBTIQ+ overal bespreekbaar is.
Dat op scholen in onze gemeente kinderen en jongeren op een vanzelfsprekende manier met het
bestaan ervan opgevoed worden en dat in kringen waarin het nog taboe is ondersteuning komt om dat
te veranderen. De Stadspartij SGB zal te allen tijde de LHBTIQ+ gemeenschap steunen en verdedigen.
De Stadspartij SGB is er trots op dat we een regenbooggemeente in een regenboogprovincie zijn.
Ook wat de actuele staat van omgang tussen mannen en vrouwen betreft wil de Stadspartij dat men ten
alle tijde respectvol met de ander omgaat en dat ook vrouwen zichzelf kunnen zijn en zich volkomen
veilig voelen in onze gemeente.
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Ouderen
De zilveren kracht !
• Creëren ontmoetingsmogelijkheden.
• Voldoende en hoogstaande ouderenhuisvesting
• Voorzieningen in kernen behouden en/of stimuleren.
Ouderen van tegenwoordig willen zoveel mogelijk eigen regie en verantwoordelijkheid houden over hun
leven.
De Stadspartij SGB wil voor de ouderen die daar hulp bij nodig hebben een geïntegreerde aanpak waarin
medische en langdurige zorg en ondersteuning, welzijn en wonen met elkaar verbonden zijn in
verbinding met de samenleving. Maatwerk op basis van behoeften.
Ouderen willen ook niet te zeer afgezonderd leven van de andere inwoners in onze gemeente.
Om dat te voorkomen stimuleren we ouderenhuisvesting in combinatie met woningen voor gezinnen en
jongeren. Woningmix.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wat betreft communicatie en informatie aan en met ouderen moet die zowel op de moderne
hedendaagse manier plaatsvinden, maar ook goed bereikbaar zijn en blijven voor ouderen die
minder thuis zijn in de huidige communicatiemiddelen Wat dat betreft moet er extra goed op gelet
worden dat iedereen dezelfde informatie op verschillende manieren tot zich kan nemen.
(leeftijdvriendelijke communicatie en informatie).
De Stadspartij SGB wil de leefbaarheid van woonkernen en wijken bevorderen en bewaken.
Voor elke wijk bijv. een ontmoetingsplaats voor nodige binding tussen de bewoners in de wijk. Elke
wijk moet een plek hebben waar bewoners terecht kunnen met vragen en om elkaar te ontmoeten.
De Stadspartij SGB wil dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor het deel van de ouderen
die niet in staat zijn zelf hun zorg te regelen.
Voor ouderen die vrijwel alleen AOW ontvangen dient extra aandacht besteed te worden aan het
faciliteren van deelname aan activiteiten.
De Stadspartij SGB wil aandacht voor de leefbaarheid in dorpen wijken en buurten.
Ontmoetingsplaatsen in de woonomgeving zijn van belang.
Verzorgingshuizen en andere zorgvoorzieningen moeten zoveel mogelijk ingepland worden in de
bestaande gemeenschappen dichtbij winkelvoorzieningen, gemeenschapshuizen enz.
Belangrijk voor het welbevinden van ouderen in een zorgvoorziening is dat men woont in een
levendige omgeving temidden van allerlei voorzieningen en niet aan de rand van een stad of wijk.
Daarnaast is de verkeerssituatie in de vorm van veilige trottoirs, oversteekplaatsen en voldoende
licht belangrijk, inclusief voldoende parkeergelegenheid en natuurlijk ook openbaar
vervoervoorzieningen.

Levensloopbestendige woningen, geen leeftijdsdiscriminatie. Geen onnodige betutteling maar
ondersteuning waar nodig en aangepast aan elke fase in het ouder worden. Ouderen moeten niet
betiteld worden als ziek, zwak en altijd de weg kwijt.
Ouderen moeten de kans krijgen midden in het leven te blijven staan, actief mee te kunnen doen zowel
in onze maatschappij als ook in de politiek. De Stadspartij SGB is ervan overtuigd dat de gemeente,
samen met uitvoeringsorganisaties, het bedrijfsleven in de wijken en kernen de vele
vrijwilligersorganisaties en natuurlijk de ouderen zelf samen de belangrijkste sleutel tot succes vormen.
De gemeente moet overleg daartoe in een eerder stadium nog meer stimuleren en faciliteren dan nu
vaak het geval is.
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Lokale Economie (ondernemen)
•
•
•
•
•

Aanpak leegstand/herdefiniëren en verruimen winkelbestemming
Betaalbare woningbouw stimuleren (huur/koop)
Voorziening kernen behouden en/of stimuleren
Kantoren niet op Chemelot maar in centrum Geleen
Opzetten gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf

De economie in onze gemeente is sterk en kent een diverse opbouw. Naast de grote bedrijven op
Chemelot en VDL zijn er ook veel MKB’ers met een sterk lokale achtergrond en grote binding met de
omgeving. Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is zeker in deze tijd van groot belang en ook
de gemeente zal zich flexibel moeten opstellen en maatwerk moeten leveren om nieuwe vestiging of
uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken. In de centra dient op onderdelen overdekt winkelen te
worden gerealiseerd. Faciliteren helpt om de leegstand aan te pakken, maar ook moet er gekeken
worden naar het terugdringen van de winkelbestemmingen en het verruimen van de bestemming.
Betaalbare woningen zowel in de huur als in de koopsector zijn topprioriteit, daar dit zeker positief
bijdraagt aan het vestigingsklimaat.
De Stadspartij SGB is voor het oprichten van een gemeentelijk vastgoedbedrijf, dat zich inzet voor stadsof dorpsontwikkeling. Een organisatie bestuurd door een evenredige afvaardiging van raadsleden van de
politieke partijen, geleid door deskundige bestuurders. Een organisatie voor het ontwikkelen van
kleinschalige bouwprojecten, maar ook incidentele straatverbetering en zogenaamde aanpak van rotte
appels. Diverse gemeenten hebben een vergelijkbaar bedrijf, wat doelgericht ontwikkelingen ontplooit
waarbij ieders belangen zoveel mogelijk worden afgewogen.

Chemelot
De Stadspartij SGB constateert dat op bedrijventerrein Chemelot nog voldoende terrein beschikbaar is
waar bedrijven kunnen uitbreiden zonder aantasting van natuur.
Dat voor uitbreiding van Chemelot natuurgebieden als de Lexhy opgeofferd zouden moeten worden kan
de Stadspartij SGB niet accepteren. Langs de weg die naast de Kampstraat ligt is nog meer dan
voldoende ruimte voor het vestigen van bijvoorbeeld de Campus en bijliggende laboratoria kantoren en
fabrieken.
Daarnaast vindt de Stadspartij SGB dat nieuwbouw van kantoren op de huidige Campus, waar dagelijks
studenten en medewerkers op een chemisch complex aanwezig zijn in de nabijheid van chemische
installaties, niet toegestaan moet worden en waar het inmiddels toegestaan is verminderd moet
worden.
Wij zijn voorstander om dit soort kantoren in Geleen-Centrum te vestigen. Kantoorbanen is schone
werkgelegenheid. Hiermee kan aan het centrum van Geleen een nieuwe impuls worden
gegeven, zodat het stadsdeel Geleen niet alleen de lasten maar ook meer lusten van het Chemisch
complex ontvangt.
Daarnaast moet er op toegezien worden dat de huidige overlast in bepaalde wijken rondom Chemelot
duidelijk vermindert/ophoudt. Regelmatig ‘sneeuw’ in de zomer en andersoortige aanslag op woningen
tuinmeubels auto’s, veroorzaakt door een decomp van een fabriek op het Chemisch complex moet
zoveel mogelijk voorkomen worden. Bij het bouwen van nieuwe fabrieken moet goed onderzocht
worden wat de meest geschikte plek is om overlast voor de omliggende wijken te voorkomen.

16
Verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘EEN VOOR SITTARD GELEEN’

Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born

Sport/recreatie.
• De gemeente faciliteert breedtesportverenigingen;
• De gemeente stimuleert de instelling van een topsportfonds via het bedrijfsleven;
• De gemeente ondersteunt talentontwikkeling en stimuleert hiertoe ook het bedrijfsleven.
De Stadspartij SGB vindt sport in al zijn facetten zeer belangrijk. Topsport en breedtesport. De gemeente
zal echter zo nodig uitsluitend voorwaardenscheppende ondersteuning bieden. Topsport moet zichzelf in
stand houden.
De Stadspartij SGB is ingenomen met de onlangs aangekondigde hernieuwbouw van sportcentrum
Glanerbrook en het park eromheen.
De Stadspartij SGB voerde al vanaf 2014 politieke actie om Glanerbrook open te houden en de functies
niet te verplaatsen naar de sportzone. Wij zijn verheugd dat vele partijen en zelfs het college ons
standpunt betreffende het ophouden van sportvoorziening Glanerbrook in december 2017 hebben
overgenomen en dat de hernieuwbouw en overkapping van de schaatsbaan definitief doorgaan. De vele
aandacht die we hiervoor vroegen en de acties die we hebben gevoerd blijken dus effectief te zijn!
Echter betekende dit in onze ogen niet dat De nieuwe Hateboer en het Anker daarvoor hun deuren
moeten sluiten.
Voor behoud van zwemvoorziening de Hateboer staat de Stadspartij achter de ontwikkeling van een ecovakantiepark op de ESCS locatie waarmee het recreatieve karakter van het natuurgebied behouden
en/of verder ontwikkeld kan worden en de Hateboer als zwemvoorziening gezien kan worden voor zowel
gasten als inwoners van de gemeente.
Ook voor wat betreft het Anker steunen we de plannen van de directie om het Anker weer
toekomstbestendig te maken. Immers het Anker heeft een centrale rol voor sportbeoefening in het
stadsdeel Born.
Er dient een totaalvisie ontwikkeld te worden voor de recreatiegebieden in en bij onze gemeente.
(Schwienswei, Grensmaas, Erfgoedzone, Daniken)
Recreatiemogelijkheden zijn het uitbouwen van het recreatieve karakter van de Grensmaas, waarbij
zowel een revitalisering van haven aan het kanaal een rol speelt, maar ook gedacht kan worden aan het
behouden van de tijdelijke haven voor de grindwinning waarbij recreatieve invullingen een rol spelen.
Ook valt te denken aan het neerzetten van een erfgoedzone waarbij de talloze monumenten met elkaar
verbonden worden.
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Cultuur & Erfgoed
• Impuls en behoud cultureel erfgoed.
• Stimulans/subsidiëren lokale verenigingen
In onze gemeente zijn talloze gebouwen en traditionele gebruiken die het waard zijn te worden bewaard
en beschermd. Van schutterij, fanfare of harmonie tot kastelen, ruïnes en burchten. De Stadspartij SGB is
voorstander om deze te koesteren.
Daarom ook heeft de Stadspartij SGB er bij het College op aangedrongen om cultuur- historische
gebouwen, met behulp van een nieuwe provinciale subsidie op te knappen. Zo ondersteunt de
Stadspartij SGB het initiatief tot herbouw/opknappen van kasteelruïne Born. Het lijkt mogelijk met
genoemde subsidie goede stappen te zetten om dit kasteel van de ondergang te redden. Wij steunen dit
initiatief mede ook om Sittard-Geleen aantrekkelijker te maken voor Zuid-Limburgs toerisme.
Ook op gebied van popcultuur dient Sittard-Geleen haar vooraanstaande rol vanuit het verleden, denk
aan ontstaan Pinkpop, Don Kiesjot, Love Parade, beter waar te maken. In ieder geval door de
ontstaansgeschiedenis van bijvoorbeeld Pinkpop zichtbaar te maken voor inwoners en toeristen en
evenementen als Mama’s Pride te behouden.
Ook het inzetten van lokale bands, koren enz bij evenementen moet gestimuleerd worden

Drugsbeleid
•
•
•

Preventie en inperken drugsgebruik
Actief participeren ‘achterdeur reguleren’ / I-criterium
Hardere aanpak illegale harddrugsteelt en distributie/straat dealen

De Stadspartij SGB vindt dat in Sittard-Geleen gereguleerde wietteelt moet worden toegestaan. De
Stadspartij SGB is voorstander van het experimenteren met gereguleerde wietteelt.
Op die manier wordt de illegale thuisteelt tegengegaan en is er een betere controle mogelijk op de
kwaliteit.
Daarnaast moeten buitenlanders ook wiet kunnen kopen in de coffeeshops in Sittard-Geleen. De
Stadspartij SGB vindt dat het op 1 juni 2016 heringevoerde ingezetenen criterium in Sittard- Geleen zijn
doel voorbij schiet.
Men hoopte overlast te verminderen terwijl de zogenaamde overlast vooral ontstond door gebrek aan
parkeerruimte en dat dit aan de gemeente te wijten was, omdat men twee coffeeshops naar een plek
vlakbij het station verplaatste met onvoldoende parkeermogelijkheden.
.
Het gevolg van invoeren van het verbod voor buitenlanders betekende een toename van overlast door
illegale verkoop op straat. Want de straat is de enige plek waar onze Belgen Fransen en Duitsers nog aan
wiet kunnen komen. Bovendien is er daardoor geen controle meer op de kwaliteit en veiligheid van de
wiet. Ook de handel in zwaardere drugs als heroïne blijkt toegenomen te zijn. Er ontstaan onveilige
situaties doordat er op diverse donkere plekken en achterafsteegjes drugs verkocht worden. Bovendien
zijn deze handelaren veel mobieler, dragen vaak weinig drugs bij zich doordat men op een andere plek
een voorraad aanhoudt, en is handhaving daardoor een stuk moeilijker geworden. Er is zelfs
geconstateerd dat er wiettaxi’s rondrijden die de in Nederland bestelde wiet over de grens bezorgen. Er
is dus veel minder zicht van de gemeente op het hele wietgebeuren.
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De Stadspartij SGB heeft in de vorige raadsperiode voorgesteld de handhaving van het i-criterium te
staken en een wiet-xl te openen op een industrieterrein of langs de autoweg waar iedereen zijn wiet kan
kopen zonder overlast te veroorzaken en waar de gemeente eenvoudig zijn controlerende taak kan
uitvoeren.
Bovendien zou de gemeente daar bijvoorbeeld parkeergeld kunnen heffen d.m.v. een automatische
slagboom a bijv. 1 euro per keer. Het geld dat de gemeente daarmee verdient kan weer ten goede
komen aan andere belangrijke zaken.
Tijdens de wietconferentie die de Stadspartij SGB in juni 2017 organiseerde gaven de betrokken
coffeeshops aan bereid te zijn mee te denken en mee te werken aan een coffeeshoplocatie ergens op
een goed te controleren plek buiten de centra.
De Stadspartij SGB vindt dan ook nog steeds dat opnieuw overwogen moet worden de handhaving van
het i-criterium op te heffen en tegelijkertijd naar een nieuwe, meer geschikte locatie, gezocht moet
worden voor de verschillende coffeeshops.
Op dezelfde plek zou je ook gereguleerde wietteelt kunnen toestaan en bijvoorbeeld zorgen voor een
plek waar de mensen die dat nodig hebben hun medicinale wiet kunnen halen.

Belastingen
• Legeskosten herijken, evenwichtigere verdeling
• Verlaging OZB-tarieven
• Afschaffing hondenbelasting
Het uitgangspunt van kostendekkende legeskosten dat door de gemeente wordt gehanteerd wordt
ondersteund door de Stadspartij SGB. Geconstateerd wordt echter dat de gehanteerde kosten voor
uitgifte van vergunningen veel te hoog zijn. Dat is de reden waarom de leges in Sittard-Geleen te hoog
zijn. De Stadspartij SGB wil daarom de werkprocessen zodanig aanpassen dat vergunningen tegen
minimale kosten kunnen worden verstrekt. Hierbij speelt bovendien het thema van déregulering een rol.
De gemeente bemoeit zich vaak tot in detail met zaken, terwijl dat niet altijd nodig is. Hierdoor stijgen de
kosten onnodig voor het verkrijgen van een vergunning.
De nieuwe omgevingswet zal hopelijk een en ander vereenvoudigen zowel in de regels als in de
vergunningenafgifte.
Sittard-Geleen hanteert al jaren een van de hoogste OZB-tarieven van Nederland. Dit is om grote
bedrijven, zoals Chemelot een hogere aanslag OZB te kunnen opleggen.
Op zichzelf is dit, gezien de overlast die Chemelot veroorzaakt reëel.
Echter, doordat er niet kan worden gedifferentieerd in de OZB-tarieven voor bedrijven, betalen alle
MKB-bedrijven in Sittard-Geleen eveneens het hoogste tarief aan OZB.
Dat is ongewenst. De Stadspartij SGB zal zich inzetten om deze onevenwichtige belasting voor MKB-ers
te compenseren.
Hondenbelasting is een discutabele belasting. Waarom voor honden wel en voor andere dieren niet
terwijl hier ook overlast van is.
De Stadspartij SGB wil de hondenbelasting de komende periode gefaseerd afschaffen.
Duurzaamheid en Innovatie
• Vergroening en biodiversiteit stimuleren
• Gemeentelijk en openbaar vastgoed verduurzamen/duurzaam bouwen
• Koersen op een energie neutrale en duurzame gemeente
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Dit is misschien wel het meest brede begrip uit dit verkiezingsprogramma, want wat valt er niet onder dit
containerbegrip? Duurzaam beleid, duurzaam bouwen, duurzame energie, duurzaam ondernemen,
vergroening etcetera.
Enkele initiatieven zijn inmiddels opgestart maar het kan en moet beter. Het bedrijfsleven raakt ook
steeds meer doordrongen van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook de
burger zelf moet duurzaam kunnen ondernemen. Het ontbreekt hierbij echter nog wel eens aan
(financiële) mogelijkheden.
De Stadspartij SGB wil daarom een revolving duurzaamheidsfonds in het leven roepen.
Bijvoorbeeld voor aankoop van warmtepomp, zonnepanelen, isolatiemaatregelen enz.
Wat is het resultaat: een groene investering, groene energie en groen gedrag op weg naar een energie
neutrale gemeente!
De Stadspartij SGB vindt dat juist de lokale overheid zelf het goede voorbeeld moet geven als het gaat
om duurzaamheid. Daarom vinden wij dat alle verbouw en nieuwbouw projecten betaald met
gemeenschapsgelden moeten bijdragen aan een duurzame en energie neutrale gemeente. Ook
vergroening is in deze tijd noodzakelijk. Openbaar gebied, pleinen, markten e.d. moeten worden
voorzien van meer groen en minder verharding, om zo o.a. wateroverlast tegen te gaan en de
leefbaarheid te bevorderen evenals schoolpleinen.
Ook de nieuwe plannen rondom water adaptatie ondersteunt de Stadspartij van harte.
Subsidie voor afkoppeling hemelwateropvang, het stimuleren van infiltreren van water in de bodem,
groene daken juicht de Stadspartij van harte toe.
Alle mogelijkheden van vergroening, natuurlijk wateropvang en voorkomen van hittestress moeten
aangepakt worden. Onze speciale belangstelling daarbij heeft het vergroenen van schoolpleinen en
maatschappelijke instellingen. . Zowel voor gezondheid als milieu een belangrijk doel.
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Vervoer en parkeren
•
•
•

Goedkoop 1-euro-vervoer binnen de gemeenten voor inwoners
Afschaffen betaald bewoners-afkeren.
Onderzoek wijziging systeem betaald parkeren.

Vervoer
Het openbaar vervoer is in de gemeente Sittard-Geleen beperkt. Wie met de bus bijvoorbeeld van Born
naar Geleen wil moet een tocht maken via allerlei omwegen en is veel extra tijd kwijt. Ook het Omnibuzvervoer voor ouderen en gehandicapten is aan verbetering toe.
De Stadspartij SGB pleit voor een wijziging in het OV- en het Omnibuzsysteem ingegeven door het zeer
goedkope Belgische lokale openbaar vervoer.
Onze bussen en busjes rijden nu grotendeels leeg rond. Dat kan beter.
Wij zijn voorstander van een OVticket van 1 euro voor vervoer door heel Sittard-Geleen.
Parkeren
Het huidige systeem van betaald parkeren is aan vernieuwing toe. Het systeem wordt meer gebruikt als
melkkoe voor de gemeente in plaats van een systeem van regulering van parkeergelegenheid. Bovendien
berekent de gemeente aan bewoners rondom de centra parkeergelden om in hun eigen straat te kunnen
parkeren. Dit laatste is de wereld op zijn kop aangezien mensen die ook al belasting betalen aan de
gemeente, daarnaast worden gedwongen parkeergeld te betalen voor bezoekers die niet willen betalen.
De Stadspartij SGB stelt voor in de komende raadsperiode een onderzoek te doen naar alternatieve
mogelijkheden voor het parkeersysteem.

Jongeren
• (kleinschalige) evenementen faciliteren en omarmen
• Betaalbare studentenwoningen realiseren
• Inzetten op kwalitatief en goed onderwijs
• Plaats voor jongeren (hangplek, soos)
“De jeugd heeft de Toekomst”. Maar daar hoort als voorwaarde natuurlijk wel bij dat de gemeente
ervoor moet zorgen dat deze jeugd ook werkelijk iets van die toekomst kan maken.
Bij de toekomstvisie die de afgelopen raadsperiode is opgestart worden volop jongeren betrokken.
Ook de plannen voor studentenhuisvesting heeft inmiddels concrete vormen aangenomen. De
Stadspartij vraagt daarbij om een goede verbinding van de studentenwoningen met de centra zodat
jongeren gemakkelijk de centra kunnen vinden waar de ondernemers profijt van ondervinden en de
centra levendiger maakt. Ook vindt de Stadspartij dat er een soort ‘jongerenraad’ opgericht moet
worden of dat er vanuit het College een portefeuille ‘jongeren’ opgesteld wordt.
Zorg dat jongeren iets te doen hebben, een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap,
betrokken worden bij het organiseren van activiteiten en een ‘eigen plek’ hebben.
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Onderwijs
Zonder onderwijs geen leerlingen en zonder goed onderwijs geen toekomstperspectief. Daarom moet er
ingezet worden op eigentijdse voorzieningen waarin het kind centraal staat. Kinderopvangorganisaties,
peuterspeelzalen en basisscholen moeten gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het kind.
Kindcentra waarin deze drie functies zijn geïntegreerd is wat ons betreft de inzet voor de komende jaren.
Zo kan het peuterspeelzaalwerk een onderdeel worden binnen het basisonderwijs en het samengaan van
verschillende basisonderwijs- en opvangvoorzieningen is wat ons betreft een prima ontwikkeling.
Naast het onderwijs zelf is de onderwijsomgeving voor leerlingen ook ontzettend belangrijk. Leerlingen
voelen zich het prettigst op een schoolplein dat uitnodigt te spelen en waar andere activiteiten prettig
kunnen plaatsvinden. Groene schoolpleinen worden leuker, avontuurlijker, mooier, fijner en gezelliger
gevonden dan schoolpleinen met alleen maar tegels. Een groen schoolplein biedt in onze ogen ook meer
mogelijkheden voor natuurlessen, gym of handvaardigheid. Kortom van grijze naar groene
schoolpleinen.
De Coronapandemie heeft zeer duidelijk gemaakt dat het aan goede ventilatie in onze schoolgebouwen
ontbreekt. Ventileren betekent voor leerlingen en docenten nu, ramen open, waardoor kinderen en
leerkrachten in de winter in de kou moeten zitten terwijl het in de zomer, vooral op scholen met platte
daken, veel te warm kan worden. Goede ventilatiesystemen zijn uitermate belangrijk om besmettingen
op school zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om op een prettige manier hele dagen in een gebouw
te kunnen verblijven (op de basisschool verblijft een kind vele uren in het gebouw en bij een
kindcentrum waaronder ook naschoolse opvang valt vaak nog meer). De Stadspartij vindt dan ook dat er
voldoende geld moet komen om alle scholen in de gemeente van goede ventilatiesystemen te voorzien.
Daar mag ons inziens niet op bezuinigd worden.
Ook is het ontzettend belangrijk om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen,
overheid en gebruikers van nieuwe producten van de grond te krijgen. We hebben het dan over een
‘Living Lab’. Een Living Lab is een test- en ontwikkelomgeving waar nieuwe producten en diensten
(bijvoorbeeld zorgconcepten) ontwikkeld worden. Door het onderwijs ook wel ‘expertisecentra’
genoemd. De ontwikkelingen op de chemelotcampus bieden een enorme kans om in Sittard- Geleen een
Living Lab te realiseren.

Afvaldumping
Het is veel inwoners een doorn in het oog dat er steeds meer illegaal afval wordt gedumpt. Niet alleen in
de buitengebieden, maar ook steeds meer in de bewoonde gebieden, met name rondom hoogbouw en
appartementencomplexen.
Veel vrijwilligers zijn in onze gemeente in touw om weggegooid afval op te ruimen maar we zien nog
steeds een ongekende hoeveelheid troep die zomaar op straat en in de natuur wordt geloosd. Dat is niet
alleen een lelijk gezicht maar tast ook de motivatie aan van onze hardwerkende vrijwilligers die telkens
opnieuw de door hun opgeruimde omgeving zien vervuilen.
De Stadspartij SGB pleit voor invoering van lik-op-stuk-beleid via zeer hoge boetes van 1000 euro per
overtreding indien zij daders betrappen op illegale dumping
De pakkans dient te worden verhoogd ondermeer door 24-uurs toezicht en camerabewaking.
De Stadspartij SGB ondersteunt het onderzoek om de afvalstromen beter in de grip te krijgen en heeft
zelf afvalambassadeurs die in deze discussie participeren.
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Jeugdzorg/WMO
In de afgelopen raadsperiode werden deze onderwerpen naar de gemeente overgeheveld. In SittardGeleen is met name de financiering van de jeugdzorg een belangrijk aandachtspunt.
Gewaakt moet worden voor zogenaamde zorgcowboys die de gelden van Jeugdzorg voornamelijk in de
aankoop van panden steken in plaats van de gelden daadwerkelijk aan de Jeugdzorg te besteden.
De WMO-voorzieningen worden op dit moment herbeoordeeld. Hierbij kan het pakket worden
uitgebreid.

Toekomstvisie.
De afgelopen periode heeft de Toekomstvisie duidelijk gestalte gekregen.
Uitgangspunten voor de Stadspartij SGB in deze toekomstvisie zijn:
• Bestrijding krimp en ontgroening in de gehele gemeente;
• Behoud leefbaarheid in kernen en wijken;
• Ondersteuning verenigingsleven in kernen en wijken.
• Nieuwbouw toestaan in kernen en wijken; Het 1000 woningen-plan van de Stadspartij voorziet in
substantiële groei van het aantal woningen.
• Gezonde kernen en wijken via meer groen, buurtparken en gezondheidsvoorzieningen.
• Stimulering economie via aantrekken bedrijventerreinen;
• Realisatie van de transitie van fossiele naar duurzame energie;
• Centrumontwikkeling in Sittard, Geleen en Born door elk centrum zijn eigen specifieke ‘smoel’ te
geven.
• Gemeente is voorwaardenscheppend, niet uitvoerend
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D) Kieskompas
Onderstaand de stellingen, antwoorden en verklaringen voor de antwoorden van de Stadspartij SGB.
1. Er moeten windmolens in Sittard-Geleen komen. Neutraal.
De Stadspartij heeft tot twee keer toe ingestemd met het voorstel van windmolens op Holtum Noord
omdat uit onderzoek was gebleken dat Holtum Noord de enige geschikte plek voor windmolens binnen
Sittard-Geleen was. Op dit moment zijn de normen voor het plaatsen van windmolens echter onduidelijk
en wachten we de reactie van de Raad van State af.
Daarom heeft Stadspartij met de motie om de nieuwe normering af te wachten ingestemd.
De Stadspartij is voor energietransitie en nieuwsgierig naar alternatieve initiatieven zoals energieopwekking op andere plekken in de wereld waar wel veel zon en wind is.
2. Zonnepanelen mogen op weilanden geplaatst worden ook als dat ten koste gaat van
landbouwgrond. Neutraal.
Wat de Stadspartij betreft is deze stelling te ruim omschreven.
Het maakt verschil waar de betreffende landbouwgrond zich precies bevindt in de gemeente. Dicht bij
bewoning of juist niet,
Of de landbouwgrond nog in gebruik is als landbouwgrond want dan moet het wat ons betreft gewoon
landbouwgrond blijven.
Of de eigenaar van de grond bereid is zijn grond op te offeren en tevreden is met het geboden bedrag
voor gebruik.
Hoeveel van onze landbouwgrond al gebruikt wordt voor het plaatsen van zonneparken en in hoeverre
die zonneparken het beeld bepalen van de directe omgeving.
En of de zonneparken na verloop van tijd, wanneer er andere manieren zijn voor het duurzaam fossielvrij
opwekken van energie op een goede manier weer afgebroken kunnen worden.

3. De gemeente mag zich inzetten voor een kleine kerncentrale op Chemelotterrein.
Helemaal niet mee eens.
Is geen actueel thema.
De Stadspartij vindt dat er al genoeg risico’s en vervuiling van Chemelotterrein komt en vindt het
plaatsen van een kleine kerncentrale in de directe nabijheid van chemie een slecht idee. Ook is de opslag
van kernafval niet geregeld.
4. De gemeente moet extra geld uittrekken voor Het Groene Net (warmtenet) om woningen versneld
aardgasvrij te maken. Niet mee eens.
HGN moet zo snel mogelijk geprivatiseerd worden!
Stadspartij wil geen dwang richting burgers en instellingen om over te stappen op HGN.
Het moet een eigen goed overwogen keuze zijn.
5. Voor klimaatmaatregelen mag de lokale belasting stijgen. Niet mee eens
We zijn voor klimaatmaatregelen maar tegen verhoging van de lokale lasten.
De Stadspartij streeft naar VERLAGING van de lokale lasten..
Binnen de begroting kan ruimte gemaakt worden voor klimaatmaatregelen zonder de belasting te
verhogen.
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6. De Brightlands Chemelot Campus mag uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van het bosgebied
tegenover de koeltoren. (De Lexhy) helemaal niet mee eens.
De Stadspartij SGB constateert dat op bedrijventerrein Chemelot nog voldoende terrein beschikbaar is
waar bedrijven kunnen uitbreiden zonder aantasting van natuur. Dat daarvoor natuurgebieden als de
Lexhy opgeofferd moeten worden kan de Stadspartij SGB niet accepteren.
Wat de Stadspartij betreft is het NEE, tenzij! Nee tenzij het echt niet anders mogelijk is maar dat kan
Chemelot volgens ons onvoldoende aantonen omdat er nog genoeg ruimte beschikbaar is op andere
terreinen rondom Chemelot. Langs de weg achter de Kampstraat bijvoorbeeld ligt nog meer dan
voldoende ongebruikt terrein en ook aan de andere zijde van de Lexhy, langs de A2 is ook ruimte.
In de toekomst zal blijken dat er foute keuzes zijn gemaakt en dan kan dit niet meer worden
teruggedraaid. Daarnaast vindt de Stadspartij SGB dat nieuwbouw van kantoren op de Campus, waar
dagelijks studenten en medewerkers op een chemisch complex aanwezig zijn in de nabijheid van
chemische installaties, niet toegestaan moet worden. Wij zijn voorstander om dit soort kantoren in
Geleen-Centrum te vestigen.
7. Op de voormalige ESCSlocatie bij de Schwienswei mag een vakantiepark gebouwd worden.
Helemaal mee eens.
De Stadspartij ziet voordelen voor zowel de ondernemers, inwoners als de gemeente van het vestigen
van een vakantiepark op het ESCS-terrein, de voormalige locatie van het sporthotel en zalen.
Deze desolate plek verdient een opwaardering. Met een vakantiepark wordt ook het behoud van
zwembad de Hateboer mogelijk. Voor de gemeente is het namelijk niet mogelijk zonder verhogingen van
de belastingen dat zwembad te handhaven.
Ook wordt met een vakantiepark het toerisme gestimuleerd. Er ontstaan inkomsten door het heffen van
toeristenbelasting, toeristen bezoeken de horeca en ondernemers in het centrum en er is meer toezicht
op en nabij het natuurgebied de Schwienswei waarmee vandalisme en vervuiling voorkomen wordt.
8. Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy. Neutraal.
Gemeente heeft kort geleden geëvalueerd en is bezig met aanschaf nieuw systeem.
Bovendien zal de gemeente zich aan de privacywetgeving moeten houden waarmee volgens ons de
privacy gewaarborgd is.
9. Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na Corona blijven. Neutraal
Het thema hier is veiligheid en daar zou de gemeente een aantal voorzieningen voor moeten treffen
zodat er kleinschalig legaal vuurwerk mogelijk blijft maar op een veilige gecontroleerde manier.
We wonen hier in een grensgemeente waardoor illegaal vuurwerk gemakkelijk verkrijgbaar is in de
buurlanden. Zolang die mogelijkheid bestaat zal illegaal vuurwerk afsteken blijven bestaan. Ook omdat
handhaving hierop erg moeilijk blijkt.
10. Fietsers moeten vaker prioriteit krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstroming van
autoverkeer. Neutraal.
De fietsers hebben ook profijt van een goede doorstroming van het verkeer. In ieder geval moet de
fietsomgeving voor fietsers zo veilig mogelijk zijn door van de weg gescheiden fietsstroken en voldoende
verlichte fietspaden en moet bij kruisingen van wegen met fietspaden de toegestane snelheid zoveel
mogelijk teruggebracht worden naar 30 km.
11. De gemeente moet actief het autogebruik van inwoners terugdringen. Mee eens.
De Stadspartij vindt het in het kader van milieu en gezondheid van belang dat onze inwoners in ieder
geval bij vervoer binnen de directe omgeving de inwoners zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden
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de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Daarvoor moeten wel de mogelijkheden en kosten van
Openbaar Vervoer uitgebreid en zo goedkoop mogelijk worden georganiseerd. Bijvoorbeeld door het
introduceren van een metrobus voor 1 euro door de hele gemeente.
12. Er moet een milieuzone komen om de meest vervuilende voertuigen uit de centra van de
gemeente te weren. Mee eens.
Ter vermindering van milieuvervuiling door roet-uitstotende auto’s is de Stadspartij SGB voorstander van
de invoering van een milieusticker in Sittard-Geleen.
De gezondheid van onze burgers staat hierbij voorop.
Zoals bekend is de uitstoot van fijnstoffen in onze gemeente een van de hoogste in Nederland.
Deze maatregel genereert nieuwe inkomsten ter dekking van bovenstaande voorstellen.
Bovengenoemde maatregelen krijgen prioriteit in het investeringsprogramma.
Dekking van deze verbeteringen kan deels geschieden via instelling van milieuzones.

13. Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het groen. Mee eens.
Sittard-Geleen heeft een grote behoefte aan woningbouw. Er zijn maar een beperkt aantal locaties
binnen stads- en dorpsgrenzen. Echter de noodzaak is hoog waardoor wij ook akkoord kunnen gaan met
een uitbreiding welke landschappelijk passend is in het groene karakter van het gebied.
14. In plaats van sociale huurwoningen moeten er meer koopwoningen worden gebouwd. Neutraal.
De Stadspartij SGB is zeker niet tegen de bouw van meer koopwoningen maar beide, zowel koop als huur
zou mogelijk moeten zijn. Iedereen verdient een passende woning binnen onze gemeente. Er is
bijvoorbeeld grote behoefte aan starterswoningen. Maar ook voor gezinnen, senioren, huur of koop.
De huidige verhouding huur en koopwoningen is ongeveer 40- 60. Een acceptabele verhouding.
Aangezien men hoopt op een aanwas van hoger opgeleiden die bij Chemelot gaan werken is het
belangrijk naast goedkope huurwoningen ook woningen uit het duurdere segment te kunnen aanbieden
maar het is minstens even belangrijk dat mensen die zich geen dure woning kunnen permitteren ook
fatsoenlijk kunnen wonen in een mooie huurwoning.
Daarnaast vindt de Stadspartij SGB het van het grootste belang ook rekening te houden met vergrijzing
en het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen.
Dat houdt in dat er meer flexibel moet worden gebouwd waarbij je ook denkt aan intergenerationeel
wonen, levensloopbestendige woningen, kangoeroewoningen en bijvoorbeeld een woonzorgzone zoals
in Geleen Zuid of woonservicegebied. Een kans voor Sittard-Geleen onderscheidend te zijn in deze tijd
van vergrijzing.
15. De gemeente mag projectontwikkelaars een korting op de grondprijs geven als voor huurwoningen
een maximale huurprijs wordt afgesproken. Mee eens.
Om een goede woning voor iedereen mogelijk te maken zijn afspraken over de huurprijs van belang.
16. Woningen mogen alleen verkocht worden aan mensen die er zelf gaan wonen.
(Zelfbewoningsplicht). Neutraal.
Er is ook een grote groep die via particuliere huur een woning bewoont.
Deze groep zou tussen wal en schip raken. Bovendien speelt dit probleem vooral in de Randstad.
17. De gemeente mag meer statushouders opvangen dan door het Rijk is opgelegd. Neutraal.
De Stadspartij vindt dat afhankelijk van de situatie.
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Wanneer er gedurende een bepaalde periode door problemen, oorlog, dictatuur tijdelijke een grotere
asielzoekersstroom ontstaat, en er is binnen onze gemeente de ruimte deze mensen op te vangen moet
dat mogelijk zijn.
Wel zullen daar eisen aan gesteld moeten worden wat betreft aan opvang, integratie, onderwijs en
deelnemen aan onze samenleving.
18. Er moet meer geld naar armoedebestrijding, ook al stijgt hierdoor de OZB (de belasting op
woningbezit). Neutraal.
De Stadspartij is voorzet inzetten van meer geld voor armoedebestrijding maar niet ten koste van de
OZB.
Binnen de bestaande begroting is er voldoende ruimte om in armoedebestrijding te investeren.
19. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren
aan de samenleving. Mee eens.
Mits deze uitkeringsgerechtigden daartoe lichamelijk en/of geestelijk in staat zijn moet iedereen met een
bijstandsuitkering gestimuleerd worden weer aan het werk te gaan, eventueel met ondersteuning van de
gemeente, en als dat niet lukt als vrijwilliger.
Uiteraard mag dat geen werk zijn waardoor betaalde krachten niet meer nodig zijn. Dit vrijwilligerswerk
mag dan beloond worden met een beperkte aanvulling op de bijstandsuitkering.
20. De gemeente moet extra geld uittrekken om zwembad de Hateboer open te houden.
Niet mee eens.
De Stadspartij vindt dat een van de voorwaarden van het toestaan van een vakantiepark op de ESCSlocatie, moet zijn, dat het zwembad de Hateboer OPEN blijft. Dus openhouden Hateboer is in onze ogen
afhankelijk van wel of niet vestigen vakantiepark.
21. In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren moet de gemeente meer
activiteiten voor deze jongeren organiseren. Mee eens.
Overlastgevende jongeren zijn vaak verveelde jongeren. Bovendien is ‘overlast’ een relatief begrip.
Zorg dat jongeren iets te doen hebben, een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap,
betrokken worden bij het organiseren van activiteiten en een ‘eigen plek’ hebben.
22. In aanvulling op het Rijk moet de gemeente extra geld uittrekken voor de integratie van
nieuwkomers. Mee eens.
De gemeente moet ervoor zorgen dat nieuwkomers/expats hun weg vinden in onze gemeente en
mengen/integreren met de inwoners. Daar is hulp bij nodig. Nieuwkomers moeten ergens terecht
kunnen waar ze informatie en begeleiding kunnen ophalen. Nieuwkomers moeten zich welkom voelen in
onze gemeente.
23. Om muziek maken onder inwoners te promoten, moet er meer geld naar de muziekmakelaar.
(Myouthic). Niet mee eens.
De muziekmakelaar promoot voldoende het muziek maken onder inwoners. Daar is voldoende geld voor
beschikbaar en er zijn buiten de muziekmakelaar voldoende andere instanties die muziek maken
promoten. Bijvoorbeeld de koren, harmonieën, fanfares en andersoortige muziekbands binnen onze
gemeente. Met evenementen zoals het vasteloavesleedjesfestival, mama’s Pride waar ook inwoners
mogen optreden maar ook via de muzieklessen op scholen wordt muziek maken meer dan voldoende
binnen onze gemeente gepromoot.
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24. De gemeente moet mee betalen aan gezond eten op scholen. Mee eens.
Gezond eten is belangrijk voor de ontwikkeling en school kan hiermee ouders en kinderen die dat nodig
hebben ondersteunen door gezond eten op school aan te bieden.
Uiteraard is het schoolbestuur niet verantwoordelijk voor de kosten. Er loopt op dit moment een pilot op
Provinciaal niveau.
25. De gemeente moet basisscholen subsidie geven voor lessen Frans en Duits. Niet mee eens.
Op de basisschool krijgen de kinderen al Engels lessen.
Bovendien hebben basisscholen al genoeg op hun bordje en ook het pakket lessen voor
basisschoolleerlingen is al zeer uitgebreid.
Het gaat hier om BASISonderwijs. Met één vreemde taal kennis maken is genoeg.
Voor lessen Duits zou, vanwege de grensregio eventueel een pilot opgestart kunnen worden.
26. Om de horeca meer ruimte te geven, moet de Zaterdagmarkt in Sittard voortaan op de Oude
Markt/Kloosterplein staan. Mee eens.
De Stadspartij vindt het nog beter wanneer met deze beslissing overlaat aan de horeca ondernemers en
de marktlui. Dat zij daar samen uit komen. Voor de Stadspartij is het vooral van belang dat beide elkaar
versterken op een manier waar beide mee kunnen leven.
Als dat inhoudt dat de Zaterdagmarkt verplaatst moet worden zijn we het daar mee eens.
27. De hondenbelasting moet direct volledig worden afgeschaft. Mee eens.
Die belasting wordt vanaf 2022 reeds gefaseerd afgeschaft. Hondenbelasting is een omstreden belasting.
28. Om inwoners meer inspraak te geven, moet de gemeente bij belangrijke besluiten een referendum
organiseren. Mee eens.
Als het om een belangrijk besluit gaat dat impact zal hebben op een grote groep mensen in
SittardGeleen en waarvan niet echt duidelijk is wat het merendeel van de burgers in Sittard-Geleen
erover denkt is het organiseren van een referendum een van de mogelijkheden de mening van onze
burgers te toetsen en mee te laten tellen.
29. Elke wijk krijgt een wijkplatform/dorpsraad met budget waarvan ze volledig zelf mogen bepalen
waaraan ze dit uitgeven. Eens
Mits het wijkplatform/wijkraad uit democratisch gekozen leden bestaat.
30. Bij de verdeling van cultuursubsidies moet de Limburgse cultuur voorrang krijgen. Eens.
We moeten de streekgebonden cultuur en taal koesteren zodat het niet verloren gaat voor toekomstige
generaties.
31. Er mag geen belastingverhoging plaatsvinden voor ondernemers. Eens.
Er zou vanuit de regering onderscheid gemaakt moeten worden tussen klein- en grootbedrijf voor het
heffen van OZBbelasting zodat er onderscheid gemaakt kan worden tussen de kleine ondernemer en
bedrijven als Chemelot en VDL-Nedcar.
32. De gemeente moet inwoners stimuleren zich te laten vaccineren tegen Corona Neutraal.
Wij zijn een lokale partij.
Dit is landelijk beleid.
In ons land heeft iedereen daarin een vrije keus.
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