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Het CDA is een volkspartij en is geworteld in alle lagen van de samenleving. Een partij waar 
iedereen welkom is: moeders en vaders, oma’s en opa’s, jong en oud, iedereen hoort erbij. 
Of je nu een bedrijf runt, voor de klas staat of als student een opleiding volgt. In de zorg 
werkt of politieagent bent, van je oude dag geniet of als vrijwilliger actief bent. Verschillen 
tussen mensen zijn geen belemmering voor deelname aan de samenleving, maar hebben 
juist meerwaarde. Vanuit dit besef en de verbondenheid tussen generaties kijken we verder 
dan de bubbel van het persoonlijke belang en de huidige tijd. In onze prachtige gemeente 
bouwen wij CDA’ers graag verder aan een tolerante samenleving waarin plaats is voor 
inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen. En de stad trots en met opgeheven hoofd 
door te geven aan volgende generaties. De betrokkenheid van burgers bij hun stad, gezin en 
werk, school, buurt, kerk en bedrijf of sportvereniging is voor ons van essentieel belang en 
vormt het draagvlak voor het leven in stad, dorp of wijk.  
 
Het CDA heeft voor de raadsperiode 2018 – 2022 de volgende prioriteiten: één stad, één 
sterke samenleving; veiligheid; duurzaamheid; onderwijs, werkgelegenheid en 
ondernemerschap; solide financiën en scherpe keuzes voor een toekomst met perspectief 
voor iedereen. Middelen die vrij vallen door veranderend economisch beleid zetten we in op 
andere beleidsterreinen, echter niet nadat eerst de begroting op orde is gebracht.  
Onze accenten in de komende raadsperiode zijn: verder werken aan de totstandkoming van 
één stad; aandacht voor onze cultuur, waarden en tradities; samen met bewoners en 
buurtvertegenwoordigingen het wijkgericht werken verder uitbouwen en versterken; de 
samenhangende uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo); de 
jeugdzorg en de participatiewet ter hand nemen; Sittard, Geleen en Born haarscherp 
profileren en positioneren als een stad waar het goed wonen, werken en vertoeven is.  
 
Onze cultuur, ons lokaal cultureel erfgoed en sociale cohesie onderstrepen het belang van 
burgerschap en de waarden die daarbij horen. Burgerschap uit zich allereerst door zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van de samenleving. Daarin tonen 
mensen eigenschappen als zelfbeheersing, hoffelijkheid, verstandigheid, inschikkelijkheid, 
rechtvaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, hoop en vertrouwen. Deze 
en andere waarden zijn onmisbaar en versterken de samenhang binnen het maatschappelijk 
leven.  
Burgerschap vraagt daarnaast om een besef van waarden en normen, van rechten en 
plichten. Samen zorgen en werken we vóór en mét elkaar. De gemeentelijke overheid en de 
markt zijn in onze visie dienstbaar aan de samenleving en niet andersom.  
 
In de voorbije decennia hebben grote wijzigingen plaatsgevonden in het sociale 
zekerheidsstelsel. De pensioenleeftijd stijgt en de maatschappij digitaliseert meer en meer. 
Postagentschappen, bankfilialen, supermarkten en pinautomaten verdwijnen uit de kleine 
kernen. Dat heeft grote invloed op het leven van burgers en raakt vooral onze ouderen. 
Sociaal beleid dient de burgers daarom een kader te bieden waarbinnen iedereen naar 
vermogen zoveel mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven meedoen. De 
uitgangspunten van ouderenbeleid, te weten langer zelfstandig in de eigen woning blijven 
wonen, maatschappelijk participeren en lang gezond en vitaal blijven, sluiten nauw aan bij 
het algemeen sociaal beleid zoals dat het CDA voor ogen staat. 
 
Het CDA streeft naar een maatschappij waarin mensen zoveel en zo lang mogelijk 
zelfstandig mee kunnen doen. Ongeacht hun geslacht, leeftijd, inkomen en/of beperkingen. 
Daarom zetten wij in op een samenleving die sociaal verbonden is en die de inzet van 
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in één hecht netwerk bundelt. Dit netwerk 
handelt volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener. Mensen die onze hulp 
nodig hebben worden hierbij ondersteund door sociale wijkteams. Dit moet er mede voor 
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zorgen dat we in Sittard-Geleen geen extra regels vastleggen die het oplossen van 
maatschappelijke problemen in de weg staan. 
 
Het CDA wil in de stadsdelen en kernen in Sittard, Geleen en Born werken aan een 
evenwichtige mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren. We willen ook hier 
niet alles vastleggen in regelgeving, wel verantwoord en flexibel meegaan met de behoeften 
van bewoners en bezoekers. We zijn daarom vóór een centrum waarin ondernemers volop 
kunnen experimenteren om het publiek te verleiden met unieke belevingen en ervaringen. 
Een centrum waar burgers en bezoekers elkaar ontmoeten in een veilig, aantrekkelijk en 
groen stedelijk gebied.  
In 2020 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht die wetgeving op het gebied van ruimte, 
natuur en milieu bundelt. Hierdoor zijn gemeenten beter in staat om een samenhangend 
omgevingsbeleid te voeren. Daarin maken we samen met de inwoners keuzes op ruimtelijk, 
sociaal en economisch vlak. 
 
Waarden en tradities zijn belangrijk voor een gemeenschap. Zij dragen bij aan de identiteit 
van een stad en zorgen ervoor dat we ons thuis én veilig voelen waar we wonen, werken en 
recreëren. Het behoud van die identiteit is belangrijk, zeker in de onrustige almaar 
veranderende wereld waarin we leven. 
 
Veiligheid en het daarmee samenhangende toezicht en handhaving zijn belangrijke taken 
waarmee de overheid dienstbaar is aan de samenleving. Voor het CDA is dit een speerpunt. 
Te vaak en te gemakkelijk wordt volgens ons gedacht dat de samenleving daartoe zelf in 
staat is. De zorg voor veiligheid is een expliciete overheidstaak, zo vinden wij. Daarin dient 
de plaatselijke overheid haar verantwoordelijkheid te nemen. De burgemeester, uit hoofde 
van zijn functie belast met de openbare orde, vervult daarin samen met politie en 
hulpdiensten een hoofdrol.  
 
Duurzaamheid is een begrip dat het CDA al decennia in haar programma’s hanteert. Niet 
vanwege het woord duurzaamheid, veel meer door middel van ‘rentmeesterschap’ als een 
kernwaarde van het CDA. In de komende raadsperiode spreken we als het aan ons ligt meer 
en meer over een circulaire economie, de energietransitie en een bestendige inpassing van 
duurzame maatregelen. Alleen dan zijn we met elkaar in staat om onze stad verantwoord en 
met opgeheven hoofd door te geven aan volgende generaties. 
 
Tijdens de drie voorbije raadsperioden zijn voor onze stad terugkerend dezelfde 
topprioriteiten (speerpunten) geformuleerd: werkgelegenheid, stedelijke functies en sociale 
vitaliteit. Dit alles in een sterke economische structuur. Met betrekking tot die economische 
structuur is het CDA van mening dat de provincie een belangrijke rol heeft in de ontwikkeling 
van de regionale en bovenregionale economie en de werkgelegenheid die daarmee 
samenhangt. Daartoe rekenen wij VDL Nedcar, Chemelot en de Brightlands Chemelot 
Campus. Los van de huidige economische situatie van hoogconjunctuur is het CDA van 
mening dat de provincie Limburg tevens financieel verantwoordelijk is voor deze 
(boven)regionale economie.  
In de komende raadsperiode willen we het eerder geformuleerde beleid blijven uitvoeren en 
houden we vast aan de koers die door college en raad eerder is ingezet. We blijven ons 
sterk maken voor het behoud van stedelijke functies, ondanks de stroom van bezuinigingen 
in de afgelopen jaren en de bezuinigingen die ons nog te wachten staan. De sociale vitaliteit 
van de stad bevindt zich al jarenlang op hetzelfde hoge niveau en dat willen we graag zo 
houden. Kortom: deze topprioriteiten hebben zich inmiddels ontwikkeld tot regulier beleid. 
Voor de komende raadsperiode zijn er andere prioriteiten en accenten. 
 
In de coalitieonderhandelingen in 2014 zijn door het CDA drie accenten  toegevoegd aan al 
eerder benoemde topprioriteiten: versterking van de stadscentra en van de cultuur, 
wijkgericht werken en een duidelijke profilering en positionering van de stad. De CDA-
wethouder stedelijke ontwikkeling heeft als gevolg daarvan de plannen voor Sittard, Geleen 
en Born in samenspraak met de raad, ondernemers en vastgoedeigenaren herijkt. Ten 
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behoeve van de renovatie van de historische binnenstad in Sittard is daardoor een bedrag 
van EUR 10,5 mio van de provincie ontvangen. Het centrum van Geleen staat voor service 
en dienstverlening. Het CDA houdt vast aan het huisvesten van gemeenteambtenaren in het 
bestaande stadhuis van Geleen, inclusief een uitbreiding in het ‘horecastraatje’. Het 
voormalige stadhuis in Geleen krijgt een horecafunctie en wordt het centrale punt van een 
nieuw horecaplein. 
 
Het financiële beleid van onze gemeente is inzake presentatie en leefbaarheid bepaald niet 
overzichtelijk geweest. Besturen vereist keuzes maken. Met name de eerste jaren na de 
herindeling zijn die onvoldoende gemaakt. De rekening daarvan krijgen we nu 
gepresenteerd: de meerjarenbegroting is niet sluitend. Dat heeft er toe geleid dat de 
gemeente voor (mogelijk alleen een deel van) 2018 onder preventief toezicht gesteld. 
Daarom is nu het moment aangebroken waarop we scherpe keuzes moeten maken. Het 
uitgangspunt daarbij is dat Sittard, Geleen en Born één stad zijn. Dan kan het niet zo zijn, 
laat staan blijven, dat wat de een krijgt de andere twee als vanzelf eveneens moeten krijgen. 
Als CDA vinden we dat we de dure plicht hebben  de inwoners hierover te informeren en hen 
eerlijk uit te leggen en ervan te overtuigen dat het zo niet verder kan. Alleen dan kunnen zij 
de noodzaak van keuzes maken inzien en kiezen voor één centrale faciliteit. 
 
Het CDA streeft naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, een stad waar een 
bereikbare en luisterende gemeenteraad een evenwichtige afspiegeling is van de bevolking. 
Wij staan immers voor een gemeente met zeggenschap en eigenaarschap voor haar 
burgers. Wij willen dat de gemeente een betrouwbare partner is die ruimte biedt en 
voorwaarden schept voor vernieuwende burgerinitiatieven (doe-democratie). Dit vraagt om 
een andere houding van politici, bestuurders en ambtenaren. Een houding van loslaten en 
vertrouwen geven, van faciliteren en helpen, van meer aanvullend dan regelend handelen. 
Het lokale referendum laten we daarbij los. Referenda leiden te vaak tot het uitvergroten van 
kleinschalige kwesties die o.i. beter na een stevig en een open debat opgelost kunnen 
worden. We willen niet dat het referendum als vertragingsmiddel ingezet kan worden. 
 
Samenwerking tussen gemeenten (gemeenschappen) is noodzakelijk om de kwaliteit van 
dienstverlening te leveren waar burgers recht op hebben. Het uitgangspunt daarbij moet zijn 
dat die samenwerking sterker en inniger wordt en niet leidt tot grootschalige organisaties die 
te veel met zichzelf bezig zijn en kampen met achterstallig onderhoud 
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Een sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en 
gedeelde verantwoordelijkheid. Dat zorgt ervoor dat mensen direct invloed hebben op hun 
eigen leefomgeving. De gemeente faciliteert in die visie de eigen initiatieven en voorkeuren 
van burgers. Het CDA staat voor een lokale overheid die de samenleving zoveel mogelijk 
ruimte geeft, een overheid dus die burgers activeert en stimuleert. Dit sluit aan op een ander 
kernwaarde van het CDA, het subsidiariteitsbeginsel. In normaal Nederlands: wat mensen 
zelf kunnen doen, hoeft de overheid (de gemeente) niet te doen. 
 

 
 
Veel mensen ervaren hun leven als goed, maar maken zich desondanks zorgen over hoe het 
er in onze samenleving aan toegaat. Respect voor elkaar, iets voor een ander over hebben 
en niet voortdurend je eigen belang voorop stellen, zijn aspecten die meer en meer uit het 
zicht dreigen te raken. Om die ontwikkeling een halt toe te roepen vindt het CDA dat de 
gemeente activiteiten dient te ondersteunen die zich richten op de binding en ontmoeting van 
mensen en op plannen die het overdragen van de lokale cultuur, waarden en tradities 
bevorderen. 
 

1 Respect voor elkaar 
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Cultuur draagt bij aan de persoonlijke 
ontplooiing van mensen en zorgt voor verbondenheid binnen gemeenschappen. Daarin 
willen we met elkaar behouden wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde 
is. Dat doen we omdat we dat belangrijk vinden. De overheid loopt daarin niet noodzakelijk 
voorop, maar bewaakt wel de randvoorwaarden om een levende cultuur mogelijk te maken. 
Zij ondersteunt waar mogelijk maatschappelijke partners zoals scholen, stichtingen en 
verenigingen en/of culturele instellingen. 
 
Het CDA hecht bijzondere waarde aan religieus en agrarisch erfgoed, aan dialecten, ‘ozze 
vastelaovend’, ons industrieel erfgoed en meer. Het behoud daarvan stelt ons in staat om 
waardevolle kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties te 
bewaren en toegankelijk te maken of te houden. De gemeente investeert in onze visie 
bovendien graag in behoud en herbestemming van monumenten, gebouwen, buurten en 
wijken, straten en pleinen. 
Onze stad, onze dorpen en kernen hebben een eigen rijke cultuur. Of het nu gaat om 
monumentale gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende feesten. Zij vormen voor onze 
inwoners herkenningspunten en momenten waarop wordt beleefd en gedeeld waar we 
samen voor staan en voor leven. Deze culturele pijlers geven elk op eigen wijze uitdrukking 
aan de (sub)lokale identiteit.  
 
De instandhouding van grotere culturele instellingen, zoals theater en musea, is in dat licht 
bezien een belangrijke opgave voor Sittard-Geleen als stad én als centrumgemeente van de 
omliggende regio. Culturele voorzieningen dragen bij aan beter onderwijs, hebben positieve 
effecten op de gezondheid, stimuleren de actieve deelname van burgers aan de 
samenleving en dragen bij aan de gemeenschapszin van (groepen) burgers. Vanuit 
economisch perspectief leiden culturele voorzieningen tot meer opbrengsten voor de horeca, 
sterkere vastgoedposities, hogere huizenprijzen en een aantrekkelijker vestigingsklimaat 
voor bedrijven. Een bloeiende cultuur zorgt voor een aangenaam en aantrekkelijk 
woonklimaat waarin inwoners in de stad blijven en kenniswerkers ervoor kiezen in onze stad 
te komen wonen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de schouwburg, in de volksmond nog 

Respect voor elkaar 

Rijke cultuur met lokale identiteit, historisch, religieus, agrarisch en industrieel 
erfgoed; trots 

1. Sterke samenleving 
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steeds de “Stadsschouwburg”. Deze benaming geeft profiel aan de stad en daarom wenst 
het CDA dat schouwburg De Domijnen weer als de Stadsschouwburg door het leven gaat. 
En dat Poppodium Volt als vanouds Volt kan heten. Het CDA is daarnaast van mening dat 
de geplande investeringen in de Hanenhof daadwerkelijk tot uitvoering komen. 
 
Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kunnen kinderen, 
jongeren en volwassenen kennis maken met de lokale cultuur en geschiedenis en 
ontwikkelen zij vaardigheden in de omgang daarmee. Creatieve en kunstzinnige talenten 
krijgen er kansen en mogelijkheden door om zich artistiek te ontplooien. Deze doelstelling 
raakt tevens de breedte van cultuur. Wij vinden dat laagdrempelige voorzieningen voor het 
beoefenen van muziek en voor het lezen van boeken, kranten en tijdschriften of het gebruik 
van computers en media voor eenieder beschikbaar moeten blijven. Helemaal voor ouderen 
en voor burgers die minder gebruik maken van culturele voorzieningen als theaters en 
musea. Immers: iedereen heeft ongeacht leeftijd, culturele achtergrond of inkomen behoefte 
aan toegang tot cultuur.  
Ons culturele aanbod is pluriform, we koesteren graag het bestaande en omarmen het 
nieuwe. We zien tevens dat het gemeentelijk cultuurbeleid veelzijdig en universeel is. 
Daarom is het goed dat de stad beschikt over goede basisvoorzieningen met de 
aanwezigheid van de bibliotheek, monumenten(zorg), archiefdiensten, laagdrempelige 
(pop)podia en festivals, voorzieningen voor cultuureducatie en -participatie, lokale media-
instellingen en musea. Van daaruit leggen we verbindingen naar de domeinen zorg, welzijn, 
recreatie en economie. 
 
Kwaliteit in de basisvoorzieningen is het fundament van de stedelijke cultuurregio. Een innige 
samenwerking tussen gemeenten en provincie in een stedelijke regio levert ketens op voor 
talentontwikkeling in verschillende disciplines. In Limburg werken culturele instellingen uit 
Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht samen met de provincie aan het vormgeven van de 
Stedelijke Cultuurregio Zuid. We juichen toe dat deze partners met elkaar de cultuur in de 
samenleving verankeren en elkaars kracht benutten. Zo bepalen zij samen wat er nodig is 
om binnen het toekomstige nationale cultuurbestel van betekenis te zijn en een hoofdrol op 
te eisen. Tevens leveren we hiermee een waardevolle bijdrage aan de profilering van Sittard-
Geleen. We mogen best trots zijn op de cultuur, de waarden en tradities van onze stad en 
willen dit met opgeheven hoofd uitdragen. 
 
Waar kerken niet langer hun oorspronkelijke functie kunnen vervullen, werkt de gemeente bij 
de omvorming van een kerkgebouw actief mee aan een passende nieuwe functie, bijv. een 
dorpshuis of buurthuis. Daarbij staan ontmoeting en verbinding centraal. Uitgangspunt voor 
het CDA is maatwerk, ruimte voor variatie en maatschappelijk initiatief, uiteraard in overleg 
met de bewoners. Beter nog is het als het initiatief vanuit de burgers zelf ontstaat. Behoefte 
en draagvlak zijn dan principieel aanwezig en aangetoond. 
 

 
 
De verbondenheid tussen generaties houdt in dat de jongeren omkijken naar de ouderen en 
de ouderen naar de jongeren. Voor elkaar zorgen is een begrip dat hierbij past. We kunnen 
lering trekken uit diverse voorbeelden in onze stad, zoals ZIE (Zorg in Einighausen), de 
stichting RUZ (Rode Kruis, Unie van vrijwilligers en de Zonnebloem) in Geleen en Aete wat 
de pot Sjaf in de Landjwaer in Sittard. Het zijn initiatieven die navolging verdienen en vinden. 
Ouderen zijn vitaler, beter opgeleid en zelfredzamer dan hun leeftijdgenoten in het verleden 
waren. Zij willen zelf de regie over hun leven blijven voeren en mee blijven doen met de 
samenleving. De huidige ouderen zijn over het algemeen vermogender en willen na hun 
pensionering graag actief blijven in het maatschappelijk bestel. Deze groep burgers is 
daarom waardevol voor onze samenleving. Zij hebben de stad veel te bieden: kennis, 
ervaring en betrokkenheid bijvoorbeeld. Ze vormen de kern van hun vereniging, zetten zich 
als vrijwilliger in voor hun wijk, zijn mantelzorger of passen op de kleinkinderen. Te veel van 
de talenten van ouderen blijven echter onbenut, vaak vanwege een verkeerde beeldvorming 

Verbondenheid tussen generaties 
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bij zowel de ouderen zelf als bij de samenleving. Als stad is het de kunst om de talenten van 
al haar inwoners zo goed mogelijk in te zetten. Jongeren kunnen ouderen bij hun activiteiten 
en behoeften betrekken, andersom kan dat eveneens. Ouder worden is zo een waardevolle 
levensfase en levert tegelijkertijd een zinvolle bijdrage aan onze stedelijke gemeenschap.  
Met een actief beleid voor vitale ouderen wil het CDA bijdragen aan het verhogen van 
zelfredzaamheid. Waar dat kan geldt dit ook voor minder vitale ouderen, wij blijven staan 
voor een vangnet voor mensen die dat nodig hebben. In het kader van de Wet op de 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bemoeit de gemeente zich nadrukkelijker met 
minder vitale doelgroepen. Daarin past de opvatting dat vitale inwoners meer eigen regie 
nemen in hun leven.  
 
Het CDA wil meer verbindingen leggen tussen ouderen onderling en tussen ouderen en de 
rest van de maatschappij. We willen daarnaast dat bij de (her)inrichting van de buitenruimte 
rekening wordt gehouden met ouderen en mensen met beperkingen. Wij willen hen zo lang 
mogelijk in staat stellen in hun straat of buurt te blijven wonen en functioneren. Daarin past 
het beeld van levensloopbestendige woningen in de eigen vertrouwde omgeving. Verder 
willen wij ouderen bewust maken van de gevolgen van overgewicht en te weinig beweging. 
Niet alleen in lichamelijk, maar alleszins ook in geestelijk opzicht. Een te houden 
seniorenmonitor zal inzicht geven in de gezondheid en leefstijl van ouderen en de behoefte 
aan voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg. 
 

 
 
Vrijwilligers en verenigingen vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid 
van kernen, wijken en buurten. Zij zijn "het cement van de samenleving". De betrokkenheid 
van vrijwilligers verandert echter. Het is steeds moeilijker om mensen structureel aan 
verenigingen te binden. Daarom moet de gemeente randvoorwaarden creëren waarbinnen 
vrijwilligerswerk breed kan floreren, rekening houdend met wet- en regelgeving. Via één 
lokaal steunpunt helpen wij organisaties (o.a. verenigingen) om vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen of door het aanbieden van specifieke opleidingen voor vrijwilligers. 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren, die met allerlei (extreme) uitdagingen worden 
geconfronteerd, bij verenigingen succeservaringen opdoen en er verbondenheid en 
geborgenheid vinden. Om die reden is het belangrijk dat we investeren in enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers die hen opvangen en begeleiden. De gemeente kan bijvoorbeeld 
coaching inkopen voor jeugdtrainers: zo leren zij (blijvend) om te gaan met jongeren die 
bijzondere aandacht nodig hebben. 
 
Het is belangrijk om aan de voorkant te investeren in welzijn, cultuur en sport om zo hoge 
zorgkosten aan de achterkant te helpen voorkomen. Investeringen in welzijn, cultuur en sport 
zijn per slot van rekening beduidend lager dan zorgkosten. Samen met maatschappelijke 
organisaties en sportclubs dient de gemeente zo te zorgen voor een gezonde omgeving voor 
kinderen en jongeren. Met het aanbieden van programma’s in de kantine van 
sportverenigingen of op scholen waarbij extra aandacht is voor gezonde producten, kan de 
gemeente helpen de keuze voor een gezonde leefstijl te bevorderen. En zo het groeiende 
probleem van overgewicht onder jeugdigen tegenwicht te bieden. Meer bewegen is 
daarnaast een voornaam onderdeel in het behandelplan van jongeren met psychische 
problemen.  
 
De gemeente kan scholen en instellingen helpen elkaar te vinden. Het CDA bepleit dat 
gemeenten, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van preventieprojecten. Bijvoorbeeld om drugsgebruik en/of seksueel 
overschrijdend gedrag te bestrijden. Er is al een gerichte aanpak om schoolverlating te 
voorkomen. 
Sport, cultuur, onderwijs en gemeente zijn via combinatiefunctionarissen verbonden, de 
financiering daarvan is vanuit het Rijk beschikbaar.  

Vrijwilligers en verenigingen, jeugd, mantelzorgers 
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Dagopvang en respijtzorg (tijdelijke professionele zorg) moeten op orde zijn om 
mantelzorgers van tijd tot tijd op adem te laten komen. De aanwezigheid van laagdrempelige 
trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarden. De gemeente staat in de 
visie van het CDA naast de mantelzorger en faciliteert professionele ondersteuning op het 
vlak van onder meer het geven van informatie en advisering. Het mantelzorgcompliment 
wordt gehandhaafd. Verder pleiten wij voor specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger.  
 
Ook op het vlak van huisvesting helpen wij mantelzorgers waar mogelijk en nodig, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgunit naast de woning van degene 
die verzorgd wordt. Wij betrekken mantelzorgers als ervaringsdeskundigen eveneens bij het 
opstellen en de uitvoering van beleid en reserveren voor hen op voorhand een vaste plek bij 
het keukentafelgesprek. 
 

 
 
Veel jongeren dreigen tussen wal en schip te raken als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan 
over van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Het CDA vindt het 
belangrijk dat de gemeente oog heeft voor deze situatie en dat zij voor deze groep jongeren 
een gerichte aanpak ontwikkelt. Snel maatwerk, passende hulp voor kinderen in problemen 
en het terugdringen van onnodige bureaucratie moeten helpen om de onaanvaardbaar lange 
wachtlijsten in de (jeugd)zorg terug te dringen.  
 
Het CDA wil de samenwerking tussen basisscholen en wijkteams versterken. Daarom willen 
we de drempel verlagen voor ouders die om hulp willen vragen. Bijvoorbeeld door periodiek 
overleg mogelijk te maken met leerkrachten en/of een spreekuur te houden door het 
wijkteam op school. Huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen worden betrokken bij de 
versterking van deze lokale “toegangspunten” tot noodzakelijke jeugdzorg. 
 
De meeste mensen die (langdurige) zorg nodig hebben willen die het liefst krijgen in hun 
eigen omgeving. Wij willen deze zorg dicht bij huis verstrekken en organiseren, zodat 
professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Dat stelt 
hen in staat zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven te houden. Innovatie, nieuwe 
technologie en voortgaande medische inzichten kunnen daarbij helpen. Ook het 
persoonsgebonden budget is een belangrijk instrument om zorg naar eigen wens in te 
richten. Inwoners die een Wmo-indicatie hebben dienen bericht te krijgen als de indicatie 
afloopt. 
 
Eenzaamheidsbestrijding is een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid. Ouderen die in een 
isolement dreigen te raken zullen geregeld worden bezocht. We proberen hen “achter de 
geraniums” vandaan te halen en in een sociaal netwerk onder te brengen. Vrijwilligers en 
professionals dienen tijdig te signaleren waar eenzaamheid zorgwekkende vormen dreigt 
aan te nemen. Op deze manier kunnen we tijdig informele ondersteuning of noodzakelijke 
professionele interventie in gang zetten. 
Al onze burgers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken ontvangen van de gemeente een 
informatiepakket. Dat roept hen op hun talenten en kennis in te zetten ten behoeve van de 
gemeenschap. Om eenzaamheid tegen te gaan wil het CDA inzetten op het versterken van 
bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en willen wij ouderen stimuleren op zoek 
te gaan naar sociale contacten. 
 
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente met ouderenorganisaties 
overleggen om van hen te horen wat zij vinden dat belangrijk is in de ouderenzorg. 
Zelfsturende zorgteams kunnen daarin een rol vervullen. Een speerpunt daarbij is hoe om te 
gaan met onder andere dementie. 
 

Jeugdzorg, ouderen, eenzaamheid, laaggeletterdheid, aandacht voor sociaal 
zwakkeren 
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Een brede aanpak van laaggeletterdheid is eveneens nodig. De gemeente kan naar onze 
mening samen met werkgevers en onderwijsinstellingen meer doen om laaggeletterdheid 
sneller te signaleren én tegelijkertijd aan te pakken. 
 
Armoede is niet alleen een financieel probleem. Armoede is ook een zaak van niet kunnen 
meedoen in de maatschappij. Heldere en gemakkelijk toegankelijke informatie over de 
regelingen voor minima, zowel van de gemeente als het Rijk, is een basisvoorwaarde om de 
gevolgen van armoede het hoofd te bieden. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering 
kiezen daar in de regel niet voor. Zij vormen een kwetsbare groep burgers die vaker in 
situaties verkeren, die je niemand toewenst. Ook deze mensen past respect. We willen dan 
ook dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan worden gestart om hen te helpen. 
Bijzondere aandacht verdienen mensen die extra zorg nodig hebben vanwege meervoudige 
complexere problematieken. Het spreekt vanzelf dat wachtlijsten daarbij niet mogen 
ontstaan. Het CDA steunt maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding.  
 
We constateren verder dat de problematiek rondom verwarde personen groeit en dat het 
lastig is om voor hen geschikte opvangmogelijkheden te vinden. Daarom moet de gemeente 
in elke regio 24-uurs opvang beschikbaar stellen. Politie, GGZ, woningcorporaties en dag- en 
nachtopvang stellen vervolgens een 'actieplan verwarde personen' op, eveneens op het 
gebied van preventie. De opvang door Moveoo – voorheen in  Sittard-centrum en nu in 
Lindenheuvel - maakt duidelijk hoe klemmend de problematiek is. Dat geldt des te meer 
omdat er vaker sprake is van onrustgevoelens in de buurt. Desalniettemin dient de gemeente 
haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. 
 

 
 
Belangrijk is dat de toegang tot zorg zodanig is georganiseerd dat jongeren naar de meest 
adequate zorg op het juiste moment worden toegeleid. Dat betekent in de praktijk "licht" waar 
het kan en "zwaar" waar het moet. Onder welke wet de inzet van deze zorg valt, maakt niet 
uit: de scheidslijn tussen Wmo en Jeugdzorg mag wat het CDA betreft vervallen.  
 

 
 
Een dienstbare overheid geeft kaders aan, helpt en geeft burgers het recht om haar uit te 
dagen. Initiatieven van inwoners krijgen in die opvatting ruim baan. Soms door een financiële 
ondersteuning, in andere gevallen door los te durven laten in plaats van over te nemen. 
Daarom dient de gemeente aan te sluiten bij bestaande initiatieven en datgene te waarderen 
en/of te faciliteren waar inwoners al enthousiast over zijn of tot actie zijn over gegaan. 
Bijvoorbeeld waar een vergunning noodzakelijk is of omdat er wijzigingen zijn in het beleid of 
de bestemmingsplannen van de gemeente. Een treffend voorbeeld hiervan is de 
voorgenomen realisering van een "trapveld" aan de Dunckellaan in de kern Sittard door 
bewoners van de wijk Kollenberg.  
 
Transparant management is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. 
Verwachtingen, duidelijkheid en eerlijkheid over de (on)mogelijkheden moeten voorop staan. 
Van elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden. In 
het gemeentelijk participatieplan dient naar voren te komen op welke terreinen participatie 
kan plaatsvinden, hoever je als gemeente wil gaan met nieuwe invullingen van de lokale 
democratie, hoeveel ruimte inwoners nodig hebben en wat die ruimte inhoudt. 
  

Centraal wat centraal moet, decentraal wat decentraal kan 

Initiatieven met impact, burgerparticipatie 
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Het CDA vindt dat sociale voorzieningen voor iedereen toegankelijk moeten blijven. De eigen 
bijdrage kan hierbij dienen als een instrument om de zorgkosten in de hand te houden. 
Daardoor kun je langer zorg aanbieden met een beperkt budget. Deze eigen bijdrage mag 
echter niet te hoog worden, omdat mensen dan ‘zorgmijders’ worden . Het CDA staat voor 
zorg voor iedereen die dat nodig heeft en bepleit daarom een vangnetregeling voor mensen 
in de bijzondere bijstand inzake de eigen bijdrage. Wij zijn voorstander van een maximum 
bedrag dat een gezin aan eigen bijdrage moet betalen. 
 
Ervaringsdeskundigen adviseren de gemeente over nieuwe voorstellen op het gebied van 
zorg en welzijn, alsmede over de uitvoering van het bestaande beleid. Deze integrale 
advisering wordt mogelijk gemaakt door de vorming van een participatieraad voor het sociale 
domein. Het CDA wil voorts een poule samenstellen van onafhankelijke klantadviseurs. Zij 
staan cliënten bij  - bijvoorbeeld vanuit de ouderenbonden - tijdens keukentafelgesprekken. 
 
Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen kan de gemeente een collectieve 
zorgverzekering afsluiten met een bepaalde zorgverzekeraar. Minima kunnen vervolgens 
tegen een gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Deze 
tegemoetkoming moet in een faire verhouding staan tot de kosten van mensen die (net) 
buiten de regeling vallen. Om deelname aan deze collectieve ziektekostenverzekering te 
vereenvoudigen en te vergroten, betaalt de gemeente zo nodig een deel van de premie, 
zoals wettelijk verplicht. 
 

 
 
Sittard-Geleen is een aantrekkelijke stad door de ligging dichtbij Duitsland en België. Dat 
biedt mogelijkheden om reclame voor de stad te maken in onze buurlanden. Als meer 
toeristen en recreanten de gemeente bezoeken, draagt dit bij aan het behoud van de 
winkelstand, de horeca en de toeristische sector. Toeristen en recreanten zoeken naar 
ervaringen en beleving, ook voor de eigen inwoners is dit een belangrijk gegeven. Het past in 
de profilering van Sittard-Geleen als stad met een historisch centrum en veel monumentale 
gebouwen. Religieus toerisme is een speerpunt dankzij het Pieterpad, dat loopt over de 
markt in Sittard. Daarnaast heeft de stad haar Geheime Tuinen en is het gebied Grensmaas 
voor toeristen aantrekkelijk. In onze stad liggen een groot aantal kastelen, die een mooie 
plek in een themaroute verdienen. Industrieel toerisme leidt veelal naar Geleen en Born met 
bedrijven als VDL Nedcar, DSM en PLC Born en de voormalige mijnschatten. Mogelijk 
kunnen we ook het goederenspoor tussen de stadsdelen Sittard en Born inzetten voor een 
toeristische route. 
Het toerisme in onze regio en de promotie daarvan verdient nadrukkelijk de aandacht van de 
VVV Zuid-Limburg vindt het CDA. Als dat in onvoldoende mate gebeurt dienen we als stad 
zelf het initiatief te nemen.  
 
Niet alleen toeristen en recreanten zijn belangrijk voor de stad. Ook de participatie door 
inwoners in wijken en buurten en hun betrokkenheid bij de stad bepalen onze 
aantrekkelijkheid. Wijkgericht werken is daarom een voornaam thema. Het is van belang om 
te weten welke wensen onze inwoners hebben en hoe de gemeente hieraan tegemoet kan 
komen. Groen in de wijk is bijvoorbeeld een vaker terugkerend item, evenals de 
aanwezigheid van maatschappelijke voorzieningen. In Sittard, Geleen en Born zijn er dat 
volgens ons te veel en die overdaad willen we aanpakken. Dat is nodig om de 
levensvatbaarheid van de belangrijkste noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen in 
stand te houden.  

Sociale cohesie 

Aantrekkelijke stad: recreatie en toerisme, maatschappelijke voorzieningen, 
groen in de wijk 
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In de bijna voorbije raadsperiode zijn in Sittard-Geleen op vier plaatsen pilots 
(proefprojecten) uitgezet. Deze hadden al  tot resultaten moeten leiden. In de uitvoering is 
echter onvoldoende doorgepakt. In de periode die voor ons ligt (2018 – 2022) willen we  
daarom spijkers met koppen slaan en scherpe keuzes ten aanzien van de maatschappelijke 
voorzieningen maken. Daar valt volgens het CDA niet aan te ontkomen. 
 
Groen is in onze stad ruim voorhanden, de inwoners betrekken we daar zoveel mogelijk bij. 
Sittard-Geleen heeft bijvoorbeeld een bomenplan en investeert volop in het onderhoud 
daarvan en van groenvoorzieningen. Veel groen in wijken en buurten maakt het wonen 
aantrekkelijk. Tegelijkertijd is het een zorg, bijvoorbeeld het toezicht op de uitgevoerde 
onderhoudswerkzaamheden. Dat is er te weinig of ontbreekt zelfs helemaal. Het CDA wil dit 
toezicht strakker en efficiënter laten organiseren en aansturen. Dit geldt ook voor het toezicht 
op onder meer openbare verlichting, afval en of de openbare ruimte in de kernen, buurten en 
wijken.   
 

 
 
De entrees naar de stad zijn inmiddels grotendeels aangepakt. Hierdoor is de bereikbaarheid 
van de stad en haar centra sterk verbeterd. Het openbaar vervoer van, naar en in de stad 
wordt via een provinciale concessie inmiddels adequaat uitgevoerd door de 
vervoersmaatschappij Arriva. Fietsen is gezond, veilig en een duurzame vorm van mobiliteit. 
De opkomst van elektrische fietsen, het reguleren van arbeid voor mensen met een 
beperking of de flexibilisering van werktijden brengen evenwel ook nieuwe 
bereikbaarheidseisen met zich mee. Bijvoorbeeld de aanleg van meer en goed onderhouden 
veilige (snel)fietspaden en de beschikbaarheid van openbaar vervoer in de vroegste 
ochtenduren of de late avond.   
 
De aansluiting vanuit Hoogveld op de Middenweg draagt “dramatisch” bij aan filevorming op 
de Middenweg, stelt het CDA vast. Deze kruising willen we aanpakken, met name omdat de 
overige knelpunten vrijwel allemaal zijn opgelost. 
 

 
 
Van onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen vragen wij dat ze proactief een 
bijdrage leveren aan onze samenleving. Om hen daartoe in staat te stellen verandert de rol 
van ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Een netwerkende of participerende overheid 
vereist immers een ander type bestuurder. Zij laat hen vanuit publieke doelen aansluiten bij 
de inwoners, organisaties en bedrijven die maatschappelijke waarden ontwikkelen en 
realiseren. De gemeente stelt in deze gewijzigde rol de kaders vast en treedt ondersteunend 
en helpend op. Dit vraagt van ambtenaren en bestuurders een faciliterende en verbindende 
houding. Het doel daarvan is in de eerste plaats aansluiting te zoeken bij maatschappelijke 
initiatieven en die actief de ruimte geven om zich te ontplooien. 
 
De gemeenteraad krijgt een nieuw vergadersysteem. Raadscommissies verdwijnen, 
daarvoor in de plaats komen twee wekelijkse raadsavonden. Het nieuwe systeem moet 
ervoor zorgen dat inwoners en organisaties meer mogelijkheden krijgen om mee te praten en 
mee te denken. Raadsavonden worden zo ontmoetingsavonden, die raadsleden helpen 
bruggen te slaan en  gemakkelijker de verbindende rol tussen inwoners en overheid in te 
vullen. Het doel is om te komen tot een betere besluitvorming. Bijkomend voordeel is dat de 
nieuwe wijze van vergaderen tegenwicht kan bieden aan negatieve en onwelvoeglijke 
uitlatingen op sociale media.  
Een goede balans tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de 
betrokkenheid van inwoners – waarbij gewaakt moet worden voor cliëntelisme - is waar het 
nieuwe vergadersysteem naar streeft. Ook voor inwoners die niet willen participeren. 
 

Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer, auto en fiets 

Veranderende rol van ambtenaren, raadsleden en bestuurders 
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Veiligheid en het gevoel van veiligheid zijn basisbehoeften in een sterke samenleving waarin 
mensen zich thuis en geborgen voelen. Daarin houdt de gemeente toezicht, handhaaft zij en 
treedt zij waar nodig krachtig op. Veiligheid betekent verder maatregelen nemen inzake 
verkeersoverlast, een schoolomgeving zonder gevaren of de inrichting van de openbare 
ruimte. Het realiseren van een gewenst hoog veiligheidsniveau is in onze tijd echter niet 
haalbaar met louter repressief optreden. Het vraagt tevens van de politie een andere 
houding en mentaliteit. 
 

 
 
De openbare ruimte moet veilig zijn dankzij voldoende verlichting, onoverzichtelijke situaties 
dienen we zo veel mogelijk te voorkomen. Veiligheid staat tevens voor de zelfstandige 
mobiliteit van alle generaties, kinderen en ouderen in het bijzonder. En voor bereikbaarheid, 
niet alleen als logistiek maar ook als sociaal vraagstuk. Deugdelijk openbaar vervoer en een 
goede verkeersveiligheid dragen bij aan de bereikbaarheid van alle voorzieningen in onze 
stad.  
Het CDA bepleit daarom een adequate fysieke inpassing van maatschappelijke 
voorzieningen zoals scholen, sportclubs of culturele voorzieningen. In de omgeving daarvan 
worden bij voorkeur snelheidsverlagende of -beperkende maatregelen genomen en is 
voldoende verlichting aanwezig evenals ruime parkeergelegenheid. 
 
Het CDA is voorvechter van schoolroutes zonder gevaren en risico’s. We willen dat deze 
routes periodiek getoetst en beoordeeld worden, omdat het onderwijs in onze stad in 
beweging is en blijft. In het Limbrichterveld bijvoorbeeld wordt het DaCapo College 
gevestigd. Het grote aantal scholieren daar zorgt voor een verhoogde verkeersdruk en dat 
vraagt om alertheid met betrekking tot overlast en veiligheid. Dit geldt overigens ook voor de 
leerlingen van het Graaf Huyn college in Geleen, dat wellicht nieuwe schooltijden 
introduceert. 
 

 
 
De inwoners van onze stad vormen de basis voor veiligheid en zichtbaarheid in straten en 
buurten. Een actieve houding en betrokkenheid om te kunnen spreken van een prettige 
woonomgeving is daarom belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang: we moeten 
elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden. De gemeente informeert burgers actief 
over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van 
veiligheidsvraagstukken in buurten en wijken. Bijvoorbeeld door het organiseren van een 
buurtschouw of informatiebijeenkomsten over inbraakpreventie. 
 
Het CDA vindt dat de gemeente burgers stimuleert om zelf actief bij te dragen aan een 
veilige leefomgeving, zodat de beperkt beschikbare politiecapaciteit efficiënt kan worden 
ingezet. Dat kan door bewoners te attenderen op buurtwachten en buurtpreventieteams of 
door de inzet van social media om het veiligheidsgevoel te vergroten. Dat is des te meer 
nodig omdat de politie vanwege haar beperkte capaciteit prioriteiten moet stellen. Elke dag, 
elke week, het hele jaar door.   
 
Net als wonen is veilig winkelen en uitgaan voor burgers belangrijk. De succesvolle inzet van 
straatcoaches in het centrum van Geleen (en de directe omgeving daarvan) wordt wat het 
CDA betreft voortgezet en uitgebreid over de stad als geheel. De stichting Partners in 
Welzijn krijgt wat haar dienstverlening betreft in deze ontwikkeling een vooraanstaande rol 
als het aan ons ligt.  
 
Het CDA vraagt voortdurend aandacht voor de rol van wijkagenten als ogen en oren in 
buurten en wijken. In het regeerakkoord is meer geld uitgetrokken voor de politie, in het 

Verkeersveiligheid in de wijk, rond scholen en bedrijven 

Veilig wonen, veiligheid in huis en in de wijk, eigenaarschap 

2. Veiligheid 
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bijzonder voor het toezicht op de huizen van oudere inwoners die een eenvoudig doelwit 
kunnen zijn van berovingen. 
Belangrijk in deze zijn: een meldplicht voor veelplegers en recidivisten, lik-op-stukbeleid als 
er sprake is van terugkerende kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en 
vandalisme. Het Veiligheidshuis moet daarom nog meer werken vanuit een persoonsgerichte 
aanpak. 
 
De inzet van het CDA is het aantal coffeeshops strak te blijven reguleren en waar mogelijk 
terug te dringen. De door het CDA geïnitieerde invoering van het I(ingezetenen)-criterium in 
Sittard-Geleen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van onrust en 
overlast rondom coffeeshops. Deze zijn inmiddels niet meer toegankelijk voor buitenlanders. 
Het CDA streeft ernaar om de Rijksweg Geleen, in de volksmond de “shoarma boulevard”, 
aantrekkelijker te maken voor ondernemers. 
 
Wij willen voorkomen dat wijken of buurten zich afkeren van onze samenleving en 
stadsdelen worden waar broedplaatsen van radicalisering ontstaan door achterstanden en 
armoede. Naast familie en gezin is hier een bijzondere en verantwoordelijke taak weggelegd 
voor onder meer scholen, kerken, moskeeën, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. 
Zij hebben een belangrijke rol bij het werken aan verbinding en samenhang in onze stad. 
 
In onze gemeente wonen of vestigen zich net als elders mensen met een andere culturele, 
religieuze of nationale achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa is tevens 
een lokaal vraagstuk, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied of bij de crisisopvang van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Zij krijgen wat het CDA betreft niet 
automatisch voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Desondanks heeft de 
gemeente de taak om hen (en andere kwetsbare groepen) in onze stad woonruimte te 
bieden. Vanaf het moment van huisvesting gaat de gemeente vervolgens actief met de 
statushouder aan de slag in het kader van (arbeids)participatie. Het CDA wil dat de 
gemeente nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huurwoningen 
voor starters, gezinnen en andere groepen die op een dergelijke woning zijn aangewezen.  
 

 
 
Het CDA richt zich vooral op het tegengaan van vormen van criminaliteit die een grote 
impact hebben op het slachtoffer en diens directe omgeving (woninginbraken) of op het 
veiligheidsgevoel in de maatschappij (drugsoverlast). Het verbod op motorclubs met een 
criminele achtergrond – de zogenaamde OMG’s – juichen wij toe. Het CDA is voorstander 
van een stevige aanpak van criminele en maatschappij ontwrichtende organisaties. 
 

 
 
De economie draait op volle toeren. De bedrijven op Chemelot zijn voor onze burgers 
belangrijke werkgevers en leveren hun producten per spoor, over de weg of over het water 
aan. Het transport over de weg is na de recente crisis fors toegenomen en legt veel druk op 
de toegang tot en het uitrijden vanaf bedrijfsterreinen. Ook de parkeerproblematiek rond 
bedrijventerreinen schreeuwt om passende oplossingen. Vrachtwagens parkeren 
bijvoorbeeld nog steeds op de Kampstraat in Geleen en bij VDL Nedcar langs het bedrijf op 
de weg, ook al is daar recnt een (te kleine) parkeerplaats in gebruik genomen. Veiligheid 
speelt hier een belangrijke rol en daarin heeft de gemeente een voorname sturende en 
faciliterende rol. Primair is en blijft dit echter de verantwoordelijkheid van de betreffende 
bedrijven. Het overbrengen aan het “grootbedrijf” van het besef dat zij in brede zin hun 
bijdrage moet leveren is voor het CDA een belangrijk speerpunt.  
 

Aandacht voor en aanpak van georganiseerde criminaliteit 

Waarborg voor goede en veilige leefomgeving, Chemelot, spooremplacement en 
automotive 
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Gevaarlijk transport buigt nog steeds niet af via een zuidelijke spoorwegaansluiting. Het 
transport gaat tot en met vandaag over het spoor op het emplacement bij Sittard en vervolgt 
van daaruit zijn weg naar de havens. Het gevolg? Gevaarlijk en risicovol vervoer vindt plaats 
langs en door verschillende wijken in onze stad. De oplossing? Een nieuw aan te leggen 
zuidelijke spooraansluiting die ertoe leidt dat het transport direct afbuigt en niet langs deze 
wijken hoeft te worden gereden.  
 
Het is onoverkomelijk dat de groei van VDL Nedcar tot uitbreiding van activiteiten leidt en tot 
groei van het bedrijfsterrein. Dat legt extra druk op de omliggende kernen. De uitbreiding van 
VDL Nedcar zal verantwoord moeten gebeuren, zodat met name Holtum niet wordt 
weggedrukt door de kracht van economische ontwikkelingen. De conjunctuurgevoelige 
automotive leidt in dat geval tot een blijvende ontwrichting van de omgeving. Het CDA wil 
voorkomen dat het gebied rondom VDL Nedcar wordt volgebouwd met ‘blokkendozen’ ten 
behoeve van de toeleveranciers. 
 
Groei is aantrekkelijk, maar niet tegen elke prijs. De leefbaarheid voor de inwoners in de 
omgeving van (grote) bedrijven moet gegarandeerd blijven. Daarbij kan expliciet het plan 
Lexhy worden genoemd. Als uitbreiding van de Chemelot-campus aan de orde is en de 
ingebruikname van het gebied Lexhy speelt, heeft het CDA daar geen bezwaar tegen als het 
gaat om een uitbreiding voor kantoren c.q. campusfaciliteiten (dus: geen industrie). Wij 
stellen wel als voorwaarde dat de bouw duurzaam is en wordt geïntegreerd in het gebied. 
Daarenboven mogen bij de ingebruikname van Lexhy af en aanrijdende vrachtwagens niet 
een zodanige druk op kernen en wijken in de nabijheid leggen dat hierdoor overlast ontstaat. 
Bestaande geluidsoverlast mag zeker niet toenemen. Er zal met alle betrokkenen een 
oplossing gezocht moeten worden hoe die te verminderen. 
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De wereld op een verantwoorde manier achterlaten en doorgeven aan de volgende 
generatie, ofwel goed rentmeesterschap, is een kernwaarde van het CDA. Daar passen 
begrippen bij als duurzaam wonen, energietransitie en circulaire economie, zoals ook oog en 
oor voor het beheer en behoud van monumenten.  
 

 
 
Uit oogpunt van goed rentmeesterschap is het CDA voorstander van duurzame woningen. 
Onze voorkeur gaat hierbij niet zo zeer uit naar extra individuele subsidies, meer 
daarentegen naar maatregelen met een groter maatschappelijk effect. Het verder 'uitrollen' 
van het Groene Net is hier een voorbeeld van, evenals het stimuleren van 
gemeenschappelijke of coöperatieve energievoorzieningen op dorps-, wijk- of buurtniveau. 
Uiteraard blijft duurzaamheid deel uitmaken van het aanbestedingsbeleid en koopt de 
gemeente groene energie in. Het gemeentelijk vastgoed maakt vóór 2020 een 
duurzaamheidslag als het aan ons ligt, waar mogelijk energieneutraal. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de 
inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De 
reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. In het 
algemeen moet het streven zijn: het voorkomen van afval, hergebruik van spullen en 
recycling van materialen. 
 
Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in 
de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van 
energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering bij 
de burgers zelf neer te leggen kan er draagvlak en begrip ontstaan. Daarom sluiten wij graag 
aan bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers. Wij bieden hen graag de 
ruimte om hun duurzame plannen waar te maken. Zonne-energie, aardwarmte en 
windenergie zijn hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie, een 
fantastische uitdaging. Dat vraagt om forse investeringen in voorzieningen, gebouwen en 
infrastructuur. De financiële en ruimtelijke steun van de provincie en het waterschap zijn 
daarbij onontbeerlijk. 
 
Veel verstedelijkte gebieden zijn in hun buitengebied verweven met agrarische gebieden. 
Het is belangrijk die in en rondom steden te behouden en zo min mogelijk te bestemmen 
voor projectontwikkeling. Zo ook in onze stad. Kenmerkende landschapselementen willen we 
benadrukken en behouden, zij binden en boeien recreanten als wandelaars, fietsers of 
ruiters.  
 
Het IKL heeft daarin een wezenlijke rol, evenals een gemeente die in het landschap 
investeert. De samenwerking met de ons omliggende gemeenten en het Belgisch 
grondgebied is daarbij onontbeerlijk. De Grensmaas en het Rivierpark Maasvallei zijn 
sprekende voorbeelden van buitengebieden in ontwikkeling. 
 

 
 
In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en 
energiebewustzijn. Het CDA maakt zich sterk voor initiatieven en activiteiten die bijdragen 
aan de energietransitie en de verhoging van het energiebewustzijn. In de omgevingsvisie 
willen wij in samenwerking met betrokken partijen, waaronder de netbeheerder en 
woningcorporaties, voorwaarden stellen aan keuzes voor toekomstige infrastructuren.  
 

Rentmeesterschap, milieu, verrommeling in het landschap 

Energietransitie, rol van het Groene Net, wateropvang, bodembeheer 

3. Duurzaamheid 
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Een eerlijke economie kent ook een duurzame arbeidsmarkt. Die kenmerkt zich door goed 
en nabij gelegen (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.  
 

 
 
Voor mensen is wonen essentieel, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen 
van inwoners moeten hierbij centraal staan. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn 
op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Daarbij gaat het om woningen die 
aansluiten bij actuele woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende 
levensfasen. Uit onderzoek en behoeftepeilingen blijkt dat het woningaanbod in de sector 
middelhoge huur in Sittard-Geleen tekort schiet. Voor deze doelgroep, vaak jonge 
tweeverdieners en jonge gezinnen, moet passende woonruimte beschikbaar komen. De 
gemeente kan in de vorm van 'tenders' ontwikkelaars stimuleren om in dit huursegment te 
voorzien. Nut en noodzaak van de sloopregeling moeten opnieuw tegen het licht worden 
gehouden. We willen voorkomen dat de woningbouw in onze stad stagneert en zijn daarbij 
tevens afhankelijk van het standpunt van de provincie die regie voert in de 18 Zuid-
Limburgse gemeenten. Het kan echter niet zo zijn dat we in de kleine kernen per definitie 
niet kunnen bouwen, omdat de opgave voor het stedelijk gebied (zowel sloop als toevoeging) 
dat in de weg staat. 
 
De door het CDA gehouden enquête in Einighausen en Guttecoven leert dat ouderen graag 
in hun wijk, buurt of kern willen blijven wonen. Kwaliteit van leven is hierbij van wezenlijk 
belang. Een stedenbouwkundig ontwerp moet er daarom aan bijdragen dat mensen in een 
veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving kunnen (blijven) wonen. Ruimtelijke 
kwaliteit is van grote waarde: slechte huisvesting leidt tot overlast en bemoeilijkt de integratie 
van bewoners in hun buurt.  
Ter versterking van die integratie worden tiny houses (kleine en makkelijk verplaatsbare 
woningen) gebouwd. Wij zetten immers in op levensloopbestendige wijken in de gemeente 
en daar hoort passende woonruimte bij. Wij willen dat gemeente en woningcorporaties 
experimenteren met vernieuwende woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg zijn 
gecombineerd en zo de participatiesamenleving versterken. 
 
Het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen op 
een veilige manier. De gemeente maakt daartoe met woningcorporaties gerichte 
prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Wonen en 
zorg voor een gehandicapt kind of een familielid in de directe woonomgeving vinden wij 
essentieel. Hiervoor kan de gemeente voor een bepaalde duur vergunningen voor flexibele 
bouwconcepten afgeven. Zodra de zorgtaak is beëindigd wordt de opstal (het gebouw) 
verwijderd. 
 
Het CDA is voorstander van een vervoersvoorziening (bijvoorbeeld een wijk of wensbus) als 
aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze voorziening is bedoeld voor ouderen en 
mindervaliden die niet voor hun eigen mobiliteit kunnen zorgen. Wie gebruik wil maken van 
een dergelijke vervoersvoorziening eordt lid van de wijkbusorganisatie en betaalt een 
geringe vergoeding. Deze laagdrempelige vervoersvoorziening is evenzeer een goede 
leerschool voor beginnende of een leerzame tussenstap voor herintredende chauffeurs met 
groot rijbewijs. 
 
 
 
 

Duurzame arbeidsmarkt 

Wonen aanpassen aan veranderende woonwensen, duurzame inpassing, flexibel 
omgaan met krimp 
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Onze stad moet keuzes maken, we zeiden het eerder al. Alle voorzieningen voor iedereen 
willen behouden kan om meer dan enkel financiële redenen niet meer. Daar hoort de keuze 
voor minder sportaccommodaties bij. Het CDA vindt dat de gemeente daarin op zijn minst de 
regie van de Sportstichting moet overnemen. Het stedelijk accommodatiebeleid moet 
voortvarender worden aangepakt. Kwaliteit en bereikbaarheid gaan daarbij nadrukkelijk vóór 
de nabijheid van voorzieningen.  
 
Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid en schept 
passende randvoorwaarden om sporten en bewegen optimaal mogelijk te maken. Voor veel 
(sport)verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie evenwel een belangrijke 
kostenpost. Tegelijkertijd is een deugdelijk gebouw van groot belang voor een optimaal 
functioneren. Dat betekent volgens het CDA dat we moeten inzetten op vitale en 
toekomstbestendige verenigingen met maatschappelijke meerwaarde. Als dat niet van 
onderop uit de verenigingen zelf komt kan dit met verantwoorde druk van bovenaf worden 
gestuurd. Die sturing is ingegeven door de financiële problematiek waar de gemeente mee 
kampt. Voor (mogelijk alleen een deel van) het jaar 2018 staat Sittard-Geleen per slot van 
rekening onder preventief toezicht van de provincie.  
 
Het mede door het CDA ingezette accommodatiebeleid vormt een belangrijke basis om de 
boven geschetste veranderingen door te voeren. Wij zoeken naar combinaties met de 
domeinen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid en een mogelijke verbinding daarvan 
met het sociaal domein. In het kader daarvan willen we actieve vrijwilligers meer 
verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid geven en hen de ruimte bieden om op 
innovatieve wijze te komen tot het verduurzamen van complexen. Dat kan een goede manier 
zijn om de energiekosten te drukken. Een energieregisseur helpt verenigingen en scholen bij 
het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen. 
  
Sport heeft daarnaast een andere functie: sport brengt mensen samen en maakt hen 
weerbaar. Ook scholen hebben daarin een rol. Sport speelt bovendien een belangrijke rol bij 
het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, 
zoals teambelang, samenwerken en respect voor de ander. 
 
Wij vinden het verder belangrijk dat sportfaciliteiten in letterlijke zin prima toegankelijk zijn 
voor mensen met een beperking. Tevens kan sport breed onder de aandacht worden 
gebracht door het in te zetten bij citymarketing, werkgelegenheid en het bevorderen van de 
lokale economie.  
 

 
 
Stem het groen in de buurt af op de wensen van de bewoners, is een wens van het CDA. 
Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met 
omwonenden. Tegelijkertijd vinden we dat het groen in de stad verantwoord wordt beheerd. 
Daarbij kan de gemeente volgens ons niet op iedere wens van de inwoners ingaan en die 
realiseren.  
 
Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene 
ruimte. Onnodig verlies en versnippering van landbouwgrond willen we voorkomen. Aan 
natuurdoelen moet zoveel mogelijk samen met agrarische ondernemers worden gewerkt bij 
realisatie en onderhoud . De medewerking van betrokken eigenaren bij ruil of verkoop van 
grond is daarbij nodig. De meeste mensen willen in steden wonen vanwege het 
voorzieningenniveau. Toch zien we dat de behoefte aan plattelandsvoorzieningen opleeft, 
stadslandbouw is daar een mooi voorbeeld van. In het gebied rondom de stedelijke 

Sport, gezondheid en cohesie, gezonde scholen 

Ruimte voor groen in de stad, stadslandbouw, invulling natuur en agrarisch 
gebied 
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bebouwing neemt het belang van een agrarische invulling toe als het logische gevolg van de 
gevoelde behoefte aan een groene omgeving.  
Het CDA wil daarom samen met eigenaren actief aan de slag met vrijkomende bebouwing, 
zoals leegkomende stallen, om ruimte te bieden aan een nieuwe bestemming. We willen 
meewerken aan innovatieve bouwvormen bij agrarische bedrijven en op maat bezien of 
bedrijfswoningen nodig zijn voor de nieuwe bedrijfsactiviteiten. 
 

 
 
In en rond de gemeente zijn er activiteiten die geluidshinder veroorzaken, bijvoorbeeld langs 
de A2 en A76 of bij bedrijven op Chemelot. Het CDA wil die hinder in kaart brengen en 
zoveel mogelijk beperken. Samen met betrokken partijen willen we zoeken naar oplossingen. 
Bij uitbreidingsaanvragen wegen we geluidshinder uiteraard mee. 
  

Aandacht voor stilte 
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Nederland is bij uitstek een kennisland en om dit zo te houden, verder te ontwikkelen en te 
exploiteren is het broodnodig dat ondernemers, onderwijs en overheid nauw met elkaar 
samenwerken. Het resultaat van die samenwerking hoort meetbaar te zijn, vindt het CDA. 
Het vakonderwijs (VMBO, MBO en HBO) speelt in de economische ontwikkeling een 
centrale rol en verdient het daarom om optimale aandacht te krijgen.  
Bij kwetsbare jongeren neemt de gemeente medeverantwoordelijkheid om de aansluiting 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te waarborgen. We willen er zo voor zorgen dat 
deze jongeren niet tussen wal en schip belanden. De uniforme werkgeversbenadering vanuit 
het WerkgeversServicepunt wordt daarom verder uitgebouwd. Het CDA wil dat werkgevers 
vanuit één instantie namens de gemeente, het Participatiebedrijf en UWV worden benaderd 
om de verbinding te leggen met werkzoekenden en mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. De gemeente heeft in deze een voorbeeldfunctie en vult die in door het 
aanbieden van werkstages of werkervaringsplekken. 
 
De Wet op Bedrijven Investeringszones (Wet BIZ) en de Participatiewet blijken een goede 
combinatie om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe banen te 
scheppen. Wij willen daarom samen met het bedrijfsleven extra kansen creëren en reguliere 
banen scheppen in BIZ-projecten. 
 

 
 
Lokale overheden kunnen stimuleren dat het beroepsonderwijs voor het leren van een 
ambacht breed toegankelijk is en samenwerkt met het bedrijfsleven. De rol van de gemeente 
daarbij is die van aanjager en intermediair. De maatschappelijke diensttijd (een punt van het 
CDA in het regeerakkoord) kan die interesse voor het ambacht bij jongeren stimuleren. 
Daarnaast kan de gemeente in de visie van het CDA extra investeren in vakonderwijs. Dat 
kan door nabij bedrijven(terreinen) ruimtes beschikbaar te stellen voor stageplaatsen en/of 
door vaklieden mogelijkheden aan te reiken in het kader van om- of bijscholing. Hiermee 
kunnen in bedrijven extra ambassadeurs voor het vakonderwijs worden geplaatst. Ook via 
aanbestedingen kan worden gestimuleerd dat er voldoende vakwerk-ervaringsplaatsen 
komen.  
 
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Het 
CDA zet zich daarom met hart en ziel in voor betaald werk voor degenen die dat kunnen en 
willen. Ook voor mensen waarvoor dit een brug te ver is, is participatie van grote betekenis. 
Werk is immers belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. Economische 
zelfredzaamheid vormt het ultieme streven. Vanuit het Participatiebedrijf staat werk centraal: 
inkomen is een afgeleide. Indien (arbeids)participatie door werkzoekenden onvoldoende ter 
hand wordt genomen, zetten we een tegenprestatie in. De Participatiewet is een strenge en 
onverbiddelijke wet die in samenhang bezien moet worden met het sociale domein. Dit 
vraagt waar nodig om het opzoeken van “rek in de regel”. We zetten bovendien in op 
duurzaam werken: tijdelijke arbeidsplaatsen dienen perspectief te bieden op een langduriger 
vervolg.   
 
 

Investeren in onderwijs ten behoeve van de ontwikkeling van de 
kenniseconomie, aansluiting op de arbeidsmarkt, onderdeel sociaal domein 

Verbinding tussen onderwijs en ondernemen, training, scholing, 
werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het loon 

4. Onderwijs, Arbeid, Ondernemen 
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Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Dit betekent dat mensen moeten kunnen 
profiteren van een positief economisch klimaat en dat iedereen de kans moet krijgen om een 
inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en 
leefomgeving. Ondernemers gaan in onze opvattingen niet alleen voor eigen winst en 
werken samen met het onderwijs, maatschappelijke instellingen en overheden. In een 
eerlijke economie houden we rekening met de andere taken die mensen naast hun werk 
hebben, zoals vrijwilligerswerk, ouderschap, mantelzorg of andere zorgtaken. Het CDA wil 
goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid 
laten groeien.  
 
Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel 
burgers in onze stad zijn werkzaam in het Midden en Kleinbedrijf (MKB) dat goeddeels 
afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. De gemeente kan allerlei 
randvoorwaarden scheppen voor een gunstig lokaal ondernemingsklimaat en bedrijven 
ondersteunen door de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te 
voeren. Hieronder rekenen we ook de kwaliteit, flexibiliteit en de snelheid van de 
behandeling door het ambtelijk apparaat. Lokale ondernemers maken echter zelf hun 
keuzes; dat kan en wil de gemeente niet voorschrijven. 
 
Het CDA waardeert ondernemerschap en wil bedrijven in de verschillende fasen van hun 
bestaan stimuleren, vooral rondom huisvesting. In het bijzonder geldt dit voor startende 
jonge ondernemers: zij wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen om kosten te 
drukken, contacten te onderhouden en aanvullende diensten te verlenen. Wij willen hen 
daarbij ondersteunen en stimuleren om te groeien. Het CDA wil daarom conform de aanpak 
in de beide binnensteden Sittard en Geleen leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of 
overheidspanden elders in de stad beschikbaar (laten) stellen om er startende en kleine 
ondernemers te huisvesten. Daarbij willen we samen optrekken met banken, lokale 
vastgoedeigenaren en ondernemersplatforms.  
 
De gemeente beschikt over diverse loketten, bijvoorbeeld het eigen ondernemersloket en het 
SLIM-huis. Het CDA is van mening dat 'dubbelingen' moeten worden voorkomen en is 
voorstander van één lokaal ondernemersloket. Dit loket is een aanjager van duurzame 
werkgelegenheid en zoekt samen met bedrijven creatief naar vormen van werkgelegenheid 
en praktische opleiding en rekruteert hiervoor de juiste mensen. De gemeente geeft ruimte 
aan bedrijven met veel werkgelegenheid zonder daarbij de leefbaarheid uit het oog te 
verliezen zoals bij de uitbreiding van VDL Nedcar in Holtum dreigt te gebeuren. 
 
Door technologische ontwikkelingen, internationalisering, internet en het gebruik van 
kunstmatige intelligentie verandert de detailhandel sterk. Dat vraagt om antwoorden op 
lokaal en regionaal niveau. In de omgevingsvisie wordt geregeld waar detailhandel mag 
plaatsvinden. Voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van dorpen, buurten en binnensteden is 
het nodig dat bewoners en bezoekers passende “belevingen” aangeboden krijgen. Daarvoor 
is ruimte nodig, zowel fysiek als in de regelgeving.  
 
Ook wij zien dat ondernemers zoeken naar mogelijkheden om de centra aantrekkelijk te 
maken door te experimenteren met nieuwe gezamenlijke evenementen. Daarnaast 
koesteren zij vaste waarden zoals de jaarlijkse braderieën. Het CDA steunt deze 
ondernemersinitiatieven van harte en wenst zo weinig mogelijk inmenging van de gemeente. 
Zo kan bijvoorbeeld DOE-DAG in Geleen weer worden opgepakt en uitgevoerd. 
 
 
 
 

Ondernemen en werkgelegenheid 
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Het CDA is van mening dat detailhandel op meer plekken in een dorp of stad versterkend 
werkt voor de lokale economie. Daarom willen we de lokale detailhandel meer ruimte bieden, 
aangezien dit een bijdrage levert aan de vitaliteit van dorpen, wijken en buurten. Perifere 
detailhandelszones en landwinkels hebben hun eigen waarde voor consumenten en dragen 
elk op een andere, eigen manier bij aan de levenskracht van dorpen en steden. 
Branchevervaging en branchevermenging zijn waardevolle experimenten. Zij kunnen voor 
nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en levendigheid in de buurt zorgen. 
 
Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een 
toekomstvisie die is gebaseerd op optimale economische kansen van de stad. Betrokkenheid 
van inwoners en ondernemers bij het opstellen van de omgevingsvisie is voor ons 
vanzelfsprekend. Belangrijk is verder dat het CDA zich onderscheidt door specifiek te vragen 
naar belemmeringen die ondernemers ervaren en deze te koppelen aan beleid dat 
aangepast kan worden. Wij zijn voorstander van het creatief toepassen van regels op het 
moment dat flexibel ondernemerschap dat in het economisch belang van de gemeente 
vraagt. 
Tijdelijk gebruik van bestaande gebouwen of het toestaan van nieuwbouw zonder dat dit de 
prijs opdrijft voor zittende ondernemers past binnen deugdelijk ondernemersklimaat. De 
ondernemer moet volgens ons meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het 
schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld bestemmingsplannen. 
 
Parkeren in onze gemeente moet aantrekkelijk blijven, met name door gedifferentieerde 
tarieven naar plaats, dag en tijd te hanteren. Met name de boekwaarde van de 
parkeergarages is van invloed op parkeertarieven. Er dient alles aan gedaan te worden om 
die boekwaarde te verlagen, de tarieven kunnen dan eveneens omlaag. 
 

 
 
Met het recht om uit te dagen (right to challenge) kunnen burgers bij de gemeente 
alternatieve voorstellen indienen voor bepaalde diensten, voorzieningen of plannen. 
Inwoners en verenigingen hebben het recht om de uitvoering van een collectieve voorziening 
van de overheid over te nemen: bijvoorbeeld het onderhoud van een park in de buurt, het 
beheer van sportvelden door verenigingen of de zorg voor ouderen 
  

Creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen  
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Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat van de Rijksoverheid wordt 
ontvangen. Slechts een beperkt deel komt uit lokale heffingen en belastingen. In de loop van 
de tijd heeft de lokale overheid rijkstaken toegewezen gekregen zonder passend budget. Het 
beste voorbeeld daarvan is het zogenaamde Sociaal Domein (Wmo, jeugdzorg en 
participatiewet). Het kost enige tijd om het gewenste voorzieningenniveau en de beschikbare 
middelen op elkaar af te stemmen. Uitgangspunten van het CDA voor een gezond financieel 
beleid zijn: transparantie, zorgvuldigheid, spaarzaamheid en gematigde lokale lasten. Het 
financieel beleid moet ordelijk, overzichtelijk en duidelijk zijn en in één oogopslag helder voor 
de inwoners van Sittard-Geleen.  
 
Stapeling van belastingen dient zo veel als mogelijk worden voorkomen. 
 
Gemeentelijke uitgaven en investeringen en de hoogte daarvan vormen geen doel op zich. 
Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel en daarom vinden wij dat een solide financiële 
buffer, waarbij we kunnen sparen voor gewenste investeringen, noodzakelijk is.  
 
Op de gemeentelijke website is een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de 
gemeente subsidie ontvangen en de taken die zij in ruil hiervoor uitvoeren. 
 

 
 
De dienstverlening van de gemeente moet persoonlijk zijn en uitgaan van een gelijkwaardige 
relatie met de inwoner. Het gemeentehuis is het huis van de gemeente vinden wij. Binnen dit 
huis zijn er mogelijkheden en faciliteiten die mensen aansporen om elkaar te treffen, ideeën 
uit te wisselen en die tot uitvoering te laten komen.  
 

 
 
Een optimale digitale infrastructuur met een volledig dekkend mobiel netwerk en snel internet 
is een basisvoorziening voor een innovatieve economie. Zoals digitale en mobiele 
bereikbaarheid dat is voor leefbaarheid en veiligheid. 
Door de veelvoud van gemeentelijke formulieren en procedures zien mensen vaak door de 
bomen het bos niet meer. Daarom is en blijft de gemeentelijke website continue in 
ontwikkeling. De belangrijkste onderwerpen waarvoor zij naar de website komen (zgn. 
toptaken) dienen snel vindbaar te zijn, vindt het CDA. Om te komen tot de beste digitale 
dienstverlening gaan we graag met inwoners in dialoog. Gemeentelijke procedures worden 
vormgegeven vanuit het perspectief van de klant (de burger) zodat de bezoeker van de 
website op een toegankelijke en logische wijze direct vindt wat hij zoekt. De gemeente maakt 
gebruik van klantvriendelijke (digitale) formulieren en draagt hierbij zorg voor 
toegankelijkheid voor iedereen. Dat geldt eveneens voor laaggeletterden, burgers met een 
visuele beperking en/of inwoners die digitaal minder vaardig zijn. Eens verstrekte informatie 
dient bovendien niet onnodig opnieuw te worden opgevraagd. 
 
Van oudsher richten bedrijven zich op plekken die goed bereikbaar zijn. Het is van belang 
dat internetverbindingen op orde zijn, met name in het buitengebied. We gaan ons de 

Financieel beleid draagt bij aan maatschappelijk doel 

Randvoorwaarden scheppen, dienstverlening 

Investeren in basisvoorzieningen, zoals digitale infrastructuur en slimme 
mobiliteit 

5. Financiën, Dienstverlening, Communicatie 
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komende jaren bovendien inzetten voor slimme mobiliteit. Slim reizen is immers flexibel, 
effectief en duurzaam. 
Venstertijden, die we nu hanteren voor de toeleveranciers van winkels in de binnenstad, 
kunnen mogelijk worden ingezet om bijvoorbeeld consumenten de gelegenheid te geven 
snel een boodschap in de binnenstad te doen.  
 

 
 
Helder communiceren is een basiscompetentie binnen ons ambtelijke apparaat. Van elke 
ambtenaar mag verwacht worden dat hij in staat is om met inwoners in gesprek te gaan. Die 
dialoog begint met burgers begrijpelijk, tijdig en correct te informeren zodat zij daadwerkelijk 
de gelegenheid krijgen om volwaardig hun betrokkenheid te uiten en vorm te geven. Deze 
werkwijze vraagt van ambtenaren een naar buiten toe gerichte houding en gedrag.  
Op basis van de diversiteit van leefstijlen van onze inwoners zetten we gemeentelijke 
communicatie gericht in. Onze ambtenaren zullen daarbij vaker op gepaste wijze gebruik 
maken van social media als Facebook, Twitter en/of YouTube. 
  

Communicatie 
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De huidige financiële situatie van onze gemeente wordt niet alleen veroorzaakt door het 
overhevelen van diverse rijkstaken vanuit het sociaal domein zonder dat het Rijk daarvoor de 
noodzakelijke middelen beschikbaar stelt. Wij zijn van mening dat vanaf de herindeling te 
weinig echte keuzes zijn gemaakt. Te lang is gedacht dat ieder stadsdeel als het ware 
hetzelfde moest krijgen, hebben of houden. In de afgelopen jaren hebben we de mede 
daardoor ontstane tekorten incidenteel gedekt. Uiteindelijk zijn daarmee onze structurele 
tekorten te weinig zichtbaar geworden en zijn we slechts met kunst- en vliegwerk in staat om 
structurele dekking van de tekorten vanaf 2019 te realiseren. Voor het CDA is die tijd voorbij, 
het betekent dat we met onmiddellijke ingang scherpe keuzes maken. Bij de budgetverdeling 
kan dit overigens betekenen dat de keuze valt op minder geld voor economie en meer voor 
het sociaal domein. 
 
Het CDA is voorstander van een goede verdeling van voorzieningen over de hele gemeente. 
Hierbij maken we onderscheid tussen stedelijke voorzieningen, voorzieningen 
stadsdeelniveau en voorzieningen op de schaal van dorp, buurt of wijk. De visie ten aanzien 
van het centrum van Geleen (service en dienstverlening in combinatie met een gevarieerd 
winkelaanbod) en het centrum van Sittard (historisch centrum met belevingswaarde en een 
regionale winkelfunctie) blijft onverkort overeind. Daarbij is van belang dat initiatieven, die 
een beroep doen op publieke voorzieningen en/of gemeenschapsgeld, representatief zijn en 
passen in het algemeen belang. De positie van het gemeentelijk referendum willen we 
loslaten. 
 

 
 
Het CDA wil meer aandacht voor de leefbaarheid van het buitengebied. In het kader daarvan 
ondersteunen we nieuwe initiatieven door het instellen van een transitiefonds voor 
vrijkomende gebouwen. Door ernaar te streven kleinere scholen open te houden, hoeven 
jonge gezinnen niet weg te trekken. Het CDA heeft er daarom op aangedrongen in het 
voorbereidend onderzoek naar de nieuwe voorziening in het middengebied tussen Obbicht 
en Grevenbicht vanuit een integrale visie invulling te geven aan de herhuisvesting van 
onderwijs en sport. Integraal betekent dit dat, naast andere aspecten, het behoud van de 
eigen dorpsidentiteit (het dorpskarakter) voorop staat. Indien uit het onderzoek duidelijk 
wordt dat deze variant te kostbaar is of de investering geen of te weinig rendement oplevert, 
wil het CDA bij voorkeur in beide kernen de bestaande scholen open houden, al dan niet ten 
behoeve van onderwijs. Op dit moment is van het ter beschikking gestelde 
onderzoeksbedrag van EUR 500.000, niet meer dan EUR 15.000 besteed. Overigens moet 
ook de provincie instemmen met een dergelijke aanpak. 
 
Het ter beschikking gestelde krediet voor voorbereidend onderzoek naar een nieuwe 
voorziening in het middengebied ten spijt, stellen we vast dat de feitelijke situatie is 
veranderd. De vraag is ondertussen actueel of de voetbalclubs van Obbicht en Grevenbicht 
niet snel dienen te fuseren in verband met de geringe overlevingskansen van Armada 
Grevenbicht. Een eventuele fusievereniging zou op de accommodatie in Obbicht kunnen 
spelen, een sportcomplex dat in dat geval snel een opknapbeurt nodig heeft. Daarmee valt 
de accommodatie in Grevenbicht vrij.  
De tennisclub van Grevenbicht en Obbicht zijn al jaren geleden gefuseerd en spelen 
sindsdien op twee accommodaties verdeeld over beide kernen. Wanneer het tennisveld in 
Obbicht wordt gerenoveerd tot één centraal te bespelen complex komen de tennisbanen in 
Grevenbicht vrij. In dat geval is in het middengebied geen nieuwe sportaccommodatie nodig. 

Sittard-Geleen: één stad; dat rechtvaardigt keuzes 

Stedelijke functie en kleine kernen 

6. Keuzes maken 
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Parallel aan deze plannen dient de school in Grevenbicht te worden vernieuwd. Daarmee is 
een fors lager bedrag gemoeid dan met nieuwbouw. Vanuit Schipperskerk is deze locatie 
eveneens goed bereikbaar. 
Samengevat: Obbicht behoudt in deze variant de sportvoorzieningen, Grevenbicht de school. 
Zo wil het CDA duidelijke keuzes maken die de leefbaarheid in de beide dorpen Grevenbicht 
en Obbicht ten goede komen.  
 
In het bijzonder Obbicht heeft sinds de herindeling op het vlak van 
gemeenschapsvoorzieningen een sterke achteruitgang meegemaakt. Dat is aantoonbaar ten 
koste gegaan van de leefbaarheid van het dorp en is als zodanig een extra argument voor de 
spreiding van voorzieningen over Grevenbicht én Obbicht. Naast de harmoniezaal dienen de 
inwoners van Obbicht volgens ons een tweede ontmoetingsruimte, inclusief terras, te krijgen. 
Het CDA denkt hierbij aan een herbestemming van de kerk in Obbicht en sluit daarbij ‘dubbel 
gebruik’ van het kerkgebouw niet uit. In een vergelijkbaar én succesvol voorbeeld - de wijk 
Sanderbout in het stadsdeel  Sittard – heeft de voormalige Gemmakerk daar de functie van 
Multifunctioneel Centrum Sanderbout gekregen. 
 

 
 
In het verleden zijn diverse gemeentelijke taken uitbesteed. Een goed voorbeeld daarvan is 
de openbare verlichting. ZIUT is belast met de bovengrondse voorzieningen 
(straatlantaarns); ENEXIS met de ondergrondse voorzieningen (kabels). Beide krijgen een 
aantal werkdagen de tijd om defecten te herstellen. De praktijk wijst uit dat vrijwel altijd de 
maximale termijnen worden gehanteerd. Daardoor blijft de directe omgeving een 
onacceptabel lange periode verstoken van openbare straatverlichting en dat komt de 
veiligheid niet ten goede. Het CDA wil daarom het uitbesteden van dit soort diensten kritisch 
tegen het licht houden en contracten indien nodig aanscherpen. Toezicht op externe partijen 
en wat zij in onze gemeente uitvoeren is dringend noodzakelijk. Dat voorkomt ondoelmatig 
handelen en draagt bij aan kostenbesparing. 
 

 
  
Wie kiest voor het CDA kiest voor een landelijke partij. Het CDA is sterk vertegenwoordigd in 
Den Haag en Maastricht. Dat betekent dat een stem op het CDA Sittard-Geleen voor onze 
stad politieke ruggensteun oplevert vanuit provincie en Rijk. Die steun is onontbeerlijk om 
Sittard-Geleen verder op de kaart te zetten. Hetzelfde geldt voor de overige landelijke 
partijen in de gemeente. Een lokale krachtenbundeling van landelijke partijen kan ons helpen 
om over de veronderstelde tegenstellingen tussen de verschillende stadsdelen heen, 
verstandige keuzes te maken voor een gezonde toekomst van onze stad Sittard-Geleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duidelijke keuzes maken aan de voorkant voorkomt meerkosten en 
maatschappelijk ongenoegen aan de achterkant, toezicht en eigenaarschap 

Benutten provinciale en landelijke netwerken 
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