
MOTIE inzake het meer promoten van het mijnverleden van Geleen 

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2021,

Constaterende dat:

• Het college via de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg nadrukkelijk wilt inzetten 
op toerisme waarbij de historie van Sittard-Geleen een belangrijke rol speelt;

• Het in het jaar 2022 precies 55 jaar geleden is dat de Staatsmijn Maurits van 
Geleen gesloten werd;

• Er vele inwoners van onze gemeente en verenigingen zoals de 
Heemkundevereniging Geleen, het Barbaracomité, de Stichting 
CultuurHistorische Uitgaven Geleen (SHUG), de Stichting Museum en Expositie 
Geleen (MEG) en met hen vele andere verenigingen het mijnverleden van onze 
regio een warm hart toedragen; 

• Er via inwonersinitiatieven en verenigingen diverse acties en activiteiten worden 
bedacht en georganiseerd zoals opschoonacties bij het voormalige loongebouw 
van de Staatsmijn Maurits en wandelingen langs monumenten in het kader van 
het mijnverleden van Geleen;

• Het belangrijk is om jongeren te betrekken bij de lokale historie en hun bewust te 
maken van de historische waarde van het mijnverleden via bijvoorbeeld projecten 
op en met scholen en zo het mijnverleden ook een toekomst te geven. 

Overwegende dat:
• Het rijke mijnverleden in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling 

van het stadsdeel Geleen;
• Diverse overleggen tussen inwoners en verenigingen rondom het mijnverleden op 

dit moment al plaatsvinden en wij als gemeente zijnde hierin ook onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen;

• Het loongebouw van de voormalige Staatsmijn Maurits een van de weinig 
overgebleven zichtbare gebouwen van het mijnverleden van Geleen is en dit 
gebouw een meer concretere bestemming moet krijgen om het mijnverleden 
zichtbaarder te maken;

• Meer aandacht geven aan de lokale historie zorgt voor verbinding tussen 
inwoners van onze gemeente en een aantrekkingskracht heeft t.o.v. toeristen;

• Gemeentebesturen in andere voormalige mijnregio’s zoals de Oostelijke 
Mijnstreek, maar ook regio’s over de grens zoals in Genk en Maasmechelen op 
diverse manieren het mijnverleden zichtbaar hebben gemaakt en in overleg zijn 
met inwoners en verenigingen om concrete zaken uit het mijnverleden zichtbaar 
te maken en hen hierbij te ondersteunen. 



Roept het college op:

• Te blijven continueren  van het zichtbaarder maken van het mijnverleden in de 
Sittard-Geleense samenleving en in samenwerking met de diverse 
bewonersinitiatieven en verenigingen die dit stuk erfgoed nog prominenter op de 
kaart willen blijven zetten te beginnen met de verhaallijn in het kader van het 
experiencecentrum van Visit Zuid-Limburg. 

• Specifiek aandacht te schenken aan het feit dat het in het jaar 2022 precies 55 
jaar geleden is dat de Staatsmijn Maurits van Geleen gesloten werd. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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