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> Voorwoord Bert Kamphuis 
> Voorwoord Alexander Pechtold 
> De richtingwijzers van D66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D66 wil: 
 

• Een liberaler economisch beleid in Sittard-Geleen, met meer kansen voor ondernemers. 
• Een sociale en rechtvaardige gemeente, die de eigen kracht van haar inwoners serieus 

neemt. 
• Binding van jongeren en studenten aan de gemeente. 
• Een duurzaam en verantwoord milieubeleid dat tot uiting komt in alle beleidsterreinen. 
• Een veilige en aantrekkelijke gemeente met bruisende stadscentra en leefbare wijken.  
• Een betere samenwerking met de buurgemeenten, ook over de grens 
• Een gezond financieel beleid door verantwoorde ombuigingen en hervormingen.  
• Een klantgerichte gemeente met een professioneel gemeentebestuur dat ruimte biedt 

aan de eigen kracht van burgers, bedrijven en instellingen. 
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Voorwoord Bert Kamphuis 
D66 is volop in beweging. Onze partij stijgt al maanden in de peilingen. 
Niet alleen in Europa en landelijk gaat het goed; ook in Sittard-Geleen zit 
D66 in de lift. In de periode 2010-2014 heeft D66 zich positief weten te 
onderscheiden door haar constructief-kritische oppositierol. Onze 
ervaren, deskundige en bevlogen kandidaten staan klaar om in de 
periode 2014-2018 een bijdrage te leveren aan het bestuur van onze 
gemeente. Wij hebben uitstekende contacten met onze D66-collega's in 
andere Limburgse gemeenten, in de Provinciale Staten, in Den Haag en 
in Brussel. Onze lijnen zijn kort. Gezien de ligging van onze gemeente in 

het smalste stukje van Nederland, vindt D66 het belangrijk om het gemeentelijk beleid af te 
stemmen met de Belgische en Duitse buurgemeenten. Onze contacten met de FDP in de 
gemeente Selfkant en de OpenVLD in onze Belgische buurgemeenten maken dit mogelijk.  
Het motto van dit verkiezingsprogramma is “kiezen voor de toekomst”. Het geeft aan dat D66 
toekomstgericht wil werken. D66 wil op een moderne en interactieve manier werken aan een  
toekomstbestendige stad. Wij luisteren naar wat er leeft en bouwen samen met u aan de 
toekomst. De lokale overheid kan de problemen en uitdagingen die op ons afkomen niet alleen 
oplossen. Daar hebben we uw inbreng hard bij nodig. Zonder een actieve betrokkenheid van 
verenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers, wijkplatforms en inwoners gaat het niet lukken. D66 
betrekt mensen vooraf bij de besluitvorming. D66 neemt uw suggesties, opmerkingen en 
ideeën serieus. Bij de besluitvorming in de gemeenteraad zullen wij altijd een zorgvuldige 
afweging maken van de belangen en keuzes maken die het algemeen belang van onze stad en 
haar inwoners dienen.   
De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W staan voor een lastige klus. We 
hebben te maken met een relatief hoge werkloosheid, een lange economische recessie met 
pijnlijke bezuinigingen door de rijksoverheid, decentralisaties in de zorg, leegstand in de 
stadscentra, een vergrijzende bevolking en een krimpend inwoneraantal. Dit betekent dat wij 
behoedzaam en verstandig moeten omgaan met onze financiële middelen. D66 is niet bang 
voor deze uitdagingen. Wij zijn geen doemdenkers, maar zoeken voortdurend naar creatieve, 
innovatieve en duurzame oplossingen. D66 gelooft in nieuwe kansen voor Sittard-Geleen, 
bijvoorbeeld in het kader van Brainport 2020 en Limburg Economic Development en door 
betere samenwerking met andere gemeenten in Zuid-Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Wij 
vertrouwen daarbij op de eigen kracht en inbreng van onze inwoners, het bedrijfsleven en de 
instellingen. 
Onze gemeenteraadsleden zullen zich ook de komende jaren op een constructieve en positieve 
manier en met passie en enthousiasme inzetten voor de toekomst van Sittard-Geleen. D66 is 
bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen in een coalitie en in het nieuwe college 
van B&W. Wij sluiten daarbij op voorhand geen partijen uit en willen samenwerken met alle 
constructieve partijen die net als D66 willen kiezen voor de toekomst van de stad.    
 
U kunt ons steunen door op 19 maart 2014 uw stem uit te brengen op D66.  
 
Bert Kamphuis, lijsttrekker D66 in Sittard-Geleen 
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Voorwoord Alexander Pechtold 
Op 19 maart 2014 mag u wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? 
Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik 
overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen 
uw stem moet laten horen.   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, 
wethouder en burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de 
belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is 
het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die 

ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in 
ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat.   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 
klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen 
tegen jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op 
maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde 
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan 
bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over 
dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u 
ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66.   
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en 
ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons 
van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de 
maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept 
en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste 
maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen. 
 
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in 
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op 
de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze 
idealen te verwezenlijken.   
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of 
gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het 
verschil maken.   
 
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66! 
 
Alexander Pechtold 
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De sociaal-liberale richtingwijzers van D66 
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘richtingwijzers’. Deze geven richting aan het 
denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische 
waarheden. 
 
1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen  
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst 
met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen 
vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen 
ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de 
overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel 
belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 
 
2. Denk en handel internationaal  
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan 
open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons 
steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa 
steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang 
zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds 
pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 
 
3. Beloon prestatie en deel de welvaart  
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid 
ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel 
mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning 
verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om 
zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij 
vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we 
allemaal beter van. 
Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
 
4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. 
Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en 
dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze 
leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de 
aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt. 
 
5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 
ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol 
gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische 
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer 
bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 
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> De burger staat centraal 
> Een krachtig bestuur 
> Een moderne en zichtbare 

overheid 
> (Eu)regionale samenwerking 
> Een klantvriendelijke en 

bereikbare gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D66 wil: 
 

• Transparante collegevoorstellen en –besluiten. 
• Burgers actief betrekken bij beleid, door bewoners meer zeggenschap te geven over 

hun leefomgeving.  
• De burgerbegroting introduceren. 
• Dat het ambtsgebed bij raadsvergaderingen wordt afgeschaft. 
• Dat gemeenteraadsvergaderingen worden uitgezonden via het internet. 
• Dat gemeentelijk beleid wordt getoetst aan (Eu)regionale effecten. 
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De burger staat centraal 
D66 stelt de burger centraal en vertrouwt op de eigen kracht van individuen en 
samenwerkingsverbanden om een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Dat betekent een 
andere rol voor de overheid, die mensen meer vrijheid moet geven om zelf vorm te kunnen 
geven aan de ontwikkeling van hun buurt, wijk, dorp en stad. De burger heeft behoefte aan een 
transparante, open en verantwoordelijke overheid, die klantgericht en efficiënt werkt en die 
pretendeert alle wijsheid in pacht te hebben. Een moderne en interactieve overheid, die zorgt 
voor een goede communicatie. Een overheid die faciliteiten en randvoorwaarden biedt en 
barrières voor participatie wegneemt. Mensen die (nog) niet op eigen kracht vooruit kunnen, 
moeten door de gemeente worden ondersteund. 
De gemeente heeft mondige, actieve en betrokken burgers nodig om onze gemeente 
economisch en sociaal te kunnen ontwikkelen. D66 wil inwoners, het bedrijfsleven en andere 
organisaties daarom actief en structureel betrekken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid 
en hen meer zeggenschap geven. Vrijwilligers, mantelzorgers, wijk- en burgerinitiatieven 
moeten zoveel mogelijk worden ondersteund. D66 stimuleert experimenten met meer 
zeggenschap van inwoners over hun eigen woonomgeving, bijvoorbeeld door de invoering van 
een burgerbegroting of via het faciliteren van zelfsturing en burgerinitiatieven.  
 
Een krachtig bestuur  
D66 is een toekomstgerichte partij. Wij kijken vooruit en richten ons op het bevorderen van 
eenheid en samenwerking. Discussies over de gevolgen van de herindeling van 2001 en 
concurrentie tussen de stadsdelen zijn wat ons betreft niet meer aan de orde.  
Een vitale centrumgemeente vraagt om een krachtig stadsbestuur en een deskundig en 
effectief ambtenarenapparaat. De uitdagingen waar Sittard-Geleen voor staat, stellen hoge 
eisen aan de kwaliteit en de daadkracht van ons bestuur. D66 pleit daarom voor professionele 
stadsbestuurders, die duidelijke, verantwoorde en toekomstbestendige keuzes durven te 
maken. Bestuurders die in nauwe samenwerking met onze buurgemeenten in de regio 
problemen aanpakken, zeker nu de financiële positie van de gemeente onder druk staat als 
gevolg van de economische recessie en de forse bezuinigingen die nog op ons afkomen.     
Vergaderingen van de gemeenteraad en commissies moeten effectief verlopen. Dit stelt niet 
alleen hoge eisen aan de rol van de voorzitters, maar ook aan de eigen verantwoordelijkheid en 
de discipline van de raads- en commissieleden. Het college van B&W en het ambtelijk apparaat 
moeten zorgen voor een goede jaarplanning, tijdige aanlevering van raadsstukken en een 
betere kwaliteit van de voorstellen aan de raad. De gemeenteraad moet zo beter in positie 
gebracht worden om de sturende en controlerende taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 
Het systeem van papierloos vergaderen moet worden voortgezet en geoptimaliseerd.  
 
Een moderne en zichtbare overheid 
Naast de integrale uitzendingen van de gemeenteraadsvergaderingen via Streekomroep Start 
moeten ook hoogtepunten, nabeschouwingen, thema’s en interviews worden uitgezonden via 
radio en TV. Deze programma’s moeten ook via het internet worden aangeboden (live stream). 
De financiële ruimte die hiervoor nodig is. kan worden gecreëerd door bij TV-uitzendingen van 
raadsvergaderingen te werken met vaste cameraopstellingen in de raadzaal. De gemeente 
moet in haar communicatie ook meer gebruik maken van moderne sociale media zoals 
Facebook en Twitter. 
D66 vindt het ambtsgebed voor en na de raadsvergaderingen niet meer van deze tijd. D66 is 
voor een strikte scheiding tussen kerk en staat; het gebed moet dan ook worden vervangen 
door neutralere boodschappen.  
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(Eu)regionale samenwerking 
D66 constateert dat de samenwerking met andere gemeenten in onze regio helaas nog te vaak 
te wensen overlaat. Ontwikkelingen op het gebied van economie, zorg, arbeidsmarkt, 
ruimtelijke ordening en milieu overstijgen de grenzen van onze gemeente en spelen zich op 
regionaal niveau af. De invloed van Europa en de globaliserende economie werken ook door in 
het lokale beleid. De welvaart en het welzijn van Sittard-Geleen maar ook die van de hele regio 
zijn voor D66 belangrijke uitgangspunten voor een intensievere (Eu)regionale samenwerking.  
Sittard-Geleen zal dan ook niet alleen proactief en gericht moeten samenwerken met andere 
gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en op Zuid-Limburgse schaal, maar ook met onze 
Euregionale buurgemeenten in België en Duitsland. D66 zal zich de komende jaren inspannen 
om deze samenwerking te verbeteren. Ook op het gebied van de bedrijfsvoering is nog veel 
efficiencywinst te boeken. Initiatieven zoals een bundeling van ambtenaren in het Shared 
Service Centre Zuid-Limburg worden door D66 toegejuicht. De regionale samenwerking zal - 
zeker op de korte en middellange termijn – ook nog verlopen via gemeenschappelijke 
regelingen. De democratische legitimiteit en controleerbaarheid van deze gemeenschappelijke 
regelingen moeten beter moeten worden gewaarborgd. D66 wil concrete afspraken maken met 
de afgevaardigde bestuurders om de rol van de gemeenteraad in dit soort regelingen te 
versterken.    
 
Een klantvriendelijke en bereikbare gemeente 
De service van de gemeente aan haar burgers moet verder verbeterd worden. Loketdiensten 
moeten zoveel mogelijk via één loket en zoveel mogelijk digitaal afgehandeld worden (inclusief 
de digitale betaling van leges). Zeker na de opheffing van de stadswinkels in Sittard en Born, 
wordt het steeds belangrijker dat burgers optimaal gebruik kunnen maken van digitale 
dienstverlening. Een efficiënte en effectieve dienstverlening, met korte lijnen, werkt 
kostenbesparend en leidt tot lagere tarieven voor de burger. D66 is voorstander van verruiming 
van de openingstijden van de stadswinkel in Geleen (bijv. door openstelling op zaterdag).  
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> Samen staan we sterk 
> Drugsbeleid 
> Veilig uitgaan in Sittard-Geleen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D66 wil: 
 

• Leefbare en veilige wijken en stadscentra. 
• Burgers betrekken bij de veiligheid van hun woonomgeving. 
• Een snelle en gerichte aanpak van overlast. 
• Soft drugs uit het criminele circuit halen door een gecontroleerd gedoogbeleid. 
• Betere preventie en meer politie op straat. 
• Regelmatig onderzoek naar veiligheid. 
• Een veilig uitgaansklimaat in de centra. 
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Samen staan we sterk 
Veiligheid is een absolute basisvoorwaarde voor maatschappelijke en politieke betrokkenheid 
en actief burgerschap. De eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen staat daarbij 
centraal. Burgers kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van hun 
woonomgeving, door elkaar aan te spreken op overlast en door onderlinge contacten te 
bevorderen. Buurtbewoners moeten zich inspannen voor de veiligheid en leefbaarheid van hun 
buurt maar de gemeente moet ook haar verantwoordelijkheid nemen. 
In buurten of wijken die geconfronteerd worden met structurele overlast (bijvoorbeeld de Markt 
in Born), is een sterke overheid nodig, die preventief optreedt en overlast aanpakt in 
samenwerking met de politie. Overlast en ongewenst gedrag door jongeren kan worden 
aangepakt door ouders te betrekken bij de signalering en oplossing van problemen. Via 
straatcoaches, buurtbemiddeling door jongeren, wijkagenten en justitie kunnen problemen 
gericht aangepakt worden. Eventuele schade dient waar mogelijk te worden verhaald op de 
daders. De gemeente moet ook zorgen voor meer voorzieningen en activiteiten voor jongeren, 
zodat zij zich niet gaan vervelen.  
Onze jeugd wordt helaas geconfronteerd met criminaliteit, vandalisme, drugsoverlast en 
loverboys. Een actief buurtgericht samenwerkingsverband van leerkrachten, ouders, de 
schoolarts, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers kan snel signalen opvangen, 
zodat problemen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. 
De inwoners van Sittard-Geleen hebben behoefte aan een meer zichtbare aanwezigheid van 
politie en toezicht op straat en in de wijken, ook ‘s avonds. D66 vindt dan ook dat de gemeente 
bij de korpsbeheerder moet blijven aandringen op de inzet van meer agenten in deze regio. 
Tegelijkertijd is het nodig om aanvullende instrumenten in te zetten ten behoeve van het 
gemeentelijke veiligheidsbeleid. Een goed voorbeeld hiervan is het Burgernet en de 
aanwezigheid van wijkagenten op de sociale media. Ook de inzet van toezichthouders en 
BOA's kan bijdragen aan een veiligere omgeving.  
Cameratoezicht biedt volgens D66 geen 100% garantie voor veiligheid. Het inzetten van 
gerichte camerabewaking in de stadscentra en bij evenementen kan echter preventief werken 
en bijdragen aan een snellere opsporing en vervolging van daders. Er moet daarbij wel sprake 
zijn van een goede balans tussen de gerichte inzet van cameratoezicht en bescherming van de 
privacy van personen. Het cameratoezicht moet daarom regelmatig worden geëvalueerd. Als 
mocht blijken dat cameratoezicht te weinig effect heeft op de veiligheid in onze stad, zet D66 
het geld liever in voor andere maatregelen die de veiligheid kunnen bevorderen. 
Veiligheid is afhankelijk van een goede samenwerking tussen inwoners, de gemeente, 
ondernemers, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, maatschappelijke organisaties, 
onderwijsinstellingen, politie, justitie en de buurgemeenten (ook over de grens). De overheid 
kan deze samenwerking faciliteren. De gemeente heeft belangrijke taken op het terrein van 
sociale veiligheid (preventie en aanpak van geweld, criminaliteit en overlast) en fysieke 
veiligheid (het voorkomen van brand, ongevallen, het beheersen van bijvoorbeeld milieu- en 
verkeersrisico’s). Het Veiligheidshuis is een onmisbare schakel gebleken tussen de partners in 
de veiligheidsketen. D66 wil nagaan of een verdere krachtenbundeling van partners in de regio 
de kwaliteit en efficiency nog meer kan verhogen. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte. Zij moet bijvoorbeeld 
zorgen voor voldoende bewaakte fietsenstallingen, veilige wegen, een goed functionerende 
openbare verlichting en onderhoud van openbaar groen. Overlast van drugs- en 
alcoholverslaafden en daklozen kan worden bestreden door te zorgen voor voldoende 
opvangvoorzieningen en door het zoveel mogelijk activeren van verslaafden en daklozen in de 
samenleving. De bestaande opvang in Bie Zefke is vooral 's winters niet toereikend.   
Intimidatie en geweld tegen medewerkers van de gemeente, politieke ambtsdragers, politie, 
hulpdiensten en maatschappelijke organisaties wordt niet getolereerd.  
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Drugsbeleid 
D66 is voorstander van een hechte samenwerking tussen de gemeente en coffeeshops op 
basis van duidelijke en strenge regels, die ook strikt moeten worden gehandhaafd. Als 
gemaakte afspraken niet worden nagekomen, dan moet de betreffende coffeeshop tijdelijk of 
definitief gesloten worden. 
D66 is voor afschaffing van de wietpas. Deze is discriminerend, bevordert illegale straathandel 
en overlast en tast de privacy aan van coffeeshopbezoekers. Door de invoering van de wietpas 
is de scheiding tussen de handel in hard- en softdrugs aan het vervagen. De drugshandel 
verplaatst zich naar de straat. De handhaving wordt hierdoor bemoeilijkt. 
D66 wil de teelt van cannabis legaliseren en reguleren. Niet alleen de verkoop van softdrugs 
maar ook de teelt en aanvoer kunnen dan worden geregeld in een gesloten en gecontroleerde 
keten, waarin geen plaats is voor criminele activiteiten. D66 wil daarom dat Sittard-Geleen 
meewerkt aan experimenten om de ‘achterdeur’ van coffeeshops te regelen en bij de minister 
blijft aandringen op het belang van dergelijke experimenten.  
Om ongewenste verplaatsing van problemen te voorkomen, is een intensieve afstemming van 
het drugsbeleid met andere gemeenten (ook over de grens) noodzakelijk.  
Door een gecontroleerd gedoogbeleid op het gebied van softdrugs, kan gerichter worden 
opgetreden tegen harddrugs. 
 
Veilig uitgaan in Sittard-Geleen 
Sittard-Geleen beschikt over een breed en aantrekkelijk aanbod van cafés en restaurants, waar 
inwoners en bezoekers van de stad zich kunnen ontspannen. De drukbezette terrassen dragen 
bij aan een gezellige sfeer in de stadscentra. Helaas worden bezoekers van de horeca en 
ondernemers soms ook geconfronteerd met geweldsincidenten door bijvoorbeeld excessief 
drankgebruik. Agressie in de horeca moet worden aangepakt via een gericht beleid. Het 
convenant Veilig Uitgaan vormt hiervoor een goed uitgangspunt. Bij overtredingen moet direct 
een horecaverbod worden opgelegd. De Overvalapp die nu al gebruikt wordt voor melding van 
overvallen, kan ook worden ingezet voor melding van agressie in de horeca. Een goede 
samenwerking tussen horecaondernemers, politie en gemeente is onontbeerlijk. Het vrijlaten 
van de sluitingstijden in de horeca zorgt voor een spreiding van mogelijke overlast bij het 
verlaten van de cafés. D66 pleit dan ook voor een structurele verruiming van openingstijden van 
cafés in de centra van Sittard-Geleen. 
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Foto: Jama Jamon - sittard365.com 
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> Bereikbaarheid 
> Openbaar vervoer 
> Ruim baan voor fietsers 
> Betere doorstroming van verkeer 
> Parkeerbeleid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D66 wil:   
 

• Het gebruik van schone brandstoffen stimuleren. 
• Veiligheid in het verkeer bevorderen, vooral voor fietsers en voetgangers. 
• Beter en grensoverschrijdend openbaar vervoer.  
• Meer rotondes en een betere afstemming van verkeerslichten. 
• Verbetering van de doorstroming van verkeer op de kruisingen Middenweg/ 

Heerlenerweg en Hasseltsebaan/Dr. Nolenslaan. 
• Lagere parkeertarieven in de centra van Sittard en Geleen. 
• Gratis parkeren op koopzondagen. 
• Betaald parkeren via SMS. 
• Achteraf betaald parkeren op parkeerterreinen. 
• Ruimere openingstijden van parkeergarages. 
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Bereikbaarheid 
Sittard-Geleen heeft een gunstige geografische ligging, direct grenzend aan België en 
Duitsland, en vormt een belangrijk knooppunt voor het noord-zuidverkeer in onze provincie. De 
stad heeft uitstekende verbindingen via wegen, spoorwegen en het water. In de nabije 
omgeving bevinden zich ook diverse vliegvelden.   
Om het ondernemersklimaat en de aantrekkingskracht van de stad te vergroten, is een goede 
bereikbaarheid van groot belang. Helaas is er dagelijks sprake van verkeersopstoppingen op de 
toegangswegen. Een betere onderlinge afstemming van de verkeerslichten en de aanleg van 
meer ongelijkvloerse kruisingen en rotondes bij de toegangswegen zijn dringend nodig om die 
dagelijkse verkeersopstoppingen te voorkomen. Dat geldt niet alleen voor de Hasseltsebaan 
maar ook voor de Middenweg. Na het realiseren van de ongelijkvloerse kruising bij de 
Hasseltsebaan/Dr. Nolenslaan, dient snel een oplossing te worden gevonden voor de drukke 
kruising Middenweg/Heerlenerweg. 
D66 is tegen de aanleg van een Oostelijke Randweg op Sittards grondgebied omdat dit per 
definitie ten koste gaat van de natuur. D66 vindt dat een betere ontsluiting van Sittard-Oost 
gerealiseerd kan worden in overleg met de gemeenten Schinnen, Onderbanken en de Duitse 
buurgemeenten.  
Wij vinden dat Sittard-Noord (Nusterweg) ontsloten moet worden via de N297. Dit zorgt voor 
ontlasting van de Hasseltsebaan en de kruising van de Hasseltsebaan met de Dr. Nolenslaan. 
De ontsluiting van de wijk Hoogveld moet ook zo snel mogelijk worden verbeterd. 
 
Openbaar vervoer 
De verbindingen met onze buurlanden moeten dringend verbeterd worden om meer te kunnen 
profiteren van onze centrale ligging in de Euregio Maas-Rijn. Bij onderhandelingen over 
concessies voor het openbaar vervoer in Limburg, moet de gemeente Sittard-Geleen 
aandringen op verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer. D66 vindt dat er 
regelmatige busverbindingen met België en Duitsland moeten komen. De intercityverbindingen 
naar Heerlen en Maastricht moeten zo snel mogelijk worden doorgetrokken naar Aken en Luik, 
met een goede aansluiting op de hogesnelheidstreinen (Thalys en ICE). D66 pleit ook voor de 
invoering van nachttreinen of nachtbussen in Zuid-Limburg in het weekend, zodat iedereen die 
een avondje uit wil in de regio niet in de auto hoeft te stappen.  
De busdiensten vanuit de dorpen en kernen moeten beter aansluiten op de 
intercityverbindingen naar Maastricht, Heerlen en Roermond. Enkele minder rendabele 
buslijnen naar de dorpen en kernen staan onder druk. Om de bereikbaarheid van onze dorpen 
en kernen ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, pleit D66 voor 
maatwerkoplossingen via de gemeente, de provincie en vervoersbedrijven. Burgerinitiatieven 
(zoals particuliere busjes met inzet van vrijwillige chauffeurs) en andere innovatieve plannen 
(zoals een combinatie en/of uitbreiding van het vraagafhankelijk en doelgroepenvervoer) 
moeten door de gemeenten worden bevorderd en ondersteund. 
D66 wil mensen stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. 
Eén van de manieren om dit te bevorderen, is het bieden van meer veilige en goedkope 
parkeerterreinen in de directe omgeving van de NS-stations. Experimenten met milieuvriendelijk 
en duurzaam openbaar vervoer worden door D66 van harte ondersteund. Bussen moeten 
voldoen aan de milieunormen en initiatieven voor toepassing van milieuvriendelijkere 
brandstoffen (zoals bio-brandstoffen, elektrische- of waterstofaandrijving en hybride bussen) 
moeten worden gestimuleerd. 
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Ruim baan voor fietsers 
Verkeersveiligheid en beperking van het aantal verkeersslachtoffers staan voor D66 op de 
eerste plaats. Fietsers en voetgangers zijn het meest kwetsbaar in het verkeer; zij verdienen 
dan ook extra aandacht. 
In de stadscentra van Sittard en Geleen krijgen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 
prioriteit. Betere en herkenbare fietsroutes en meer gratis bewaakte fietsenstallingen moeten 
het fietsverkeer verder stimuleren. D66 wil voorrang voor fietsers op andere weggebruikers op 
de niet-doorgaande wegen. Er moet een duidelijk herkenbaar, rood netwerk van veilige 
fietsroutes komen. Als de winkels in het centrum gesloten zijn, moeten fietsers gebruik kunnen 
maken van de promenades. De aanleg van een comfortabel en veilig netwerk van fietspaden 
leidt tot minder verkeersopstoppingen en parkeerproblemen en is milieuvriendelijk. De 
fietspaden langs de Rijkswegboulevard zijn een goed voorbeeld van een geslaagde fietsroute. 
D66 pleit voor een verdere uitbouw van het fietspadennetwerk, met zoveel mogelijk veilige 
fietspaden die gescheiden zijn van de rijbaan. De doorgaande weg van Born naar Limbricht is 
een goed voorbeeld van een fietsroute die snel veiliger moet worden.  
 
Betere doorstroming van verkeer 
Om het stedelijk centrum schoon en veilig te maken, moet het doorgaande verkeer zoveel 
mogelijk via de randweg worden opgevangen. Met name doorgaand vrachtverkeer moet 
geweerd worden uit woonwijken. Naast de veiligheid van weggebruikers, is een betere 
doorstroming van verkeer op de hoofdaders en toegangs- en uitvalswegen voor D66 één van 
de randvoorwaarden voor een nieuw verkeerscirculatieplan. In plaats van verkeersdrempels 
geeft D66 ook in de wijken de voorkeur aan rotondes en 30-km zones. Verkeerslichten in de 
binnenstad moeten beter op elkaar afgestemd worden om geen onnodige opstoppingen en 
milieuvervuiling te veroorzaken.  
 
Parkeerbeleid 
Om de concurrentieslag met andere gemeenten in onze regio niet te verliezen, moet 
behoedzaam worden omgegaan met de vaststelling van de parkeertarieven in de centra van 
Sittard en Geleen. Omwille van de aantrekkingskracht en economische levensvatbaarheid van 
onze stadscentra, moeten de parkeertarieven in de centra structureel omlaag. Ondernemers 
hebben een direct belang bij lagere parkeertarieven en kunnen dus ook zelf creatieve 
oplossingen aandragen om bezoekers aan de stad te binden. Zij mogen dan een evenredige 
bijdrage van de gemeente verwachten. Voor ondernemers en personeel van bedrijven in de 
stadscentra moeten speciale parkeertarieven gelden in de parkeergarages en op 
parkeerterreinen aan de rand van de centra. Hierdoor kan de overlast in de woonwijken rond de 
centra verder worden verminderd en kan ook het vergunninghoudersparkeren in de schil rond 
de centra heroverwogen worden. Om meer publiek uit de regio naar Sittard-Geleen te trekken, 
moet het parkeren op koopzondagen gratis zijn.  
De grote parkeergarages in de centra van Sittard en Geleen (zoals die aan het Hub 
Dassenplein, de Odaparking en de Marktgarage) moeten langer open blijven. Tevens moet de 
kwaliteit van het onderhoud en het beheer van deze parkeergarages worden verbeterd.   
Voor het betaald parkeren dient zo veel mogelijk achteraf betaald te worden. De handhaving 
wordt hierdoor eenvoudiger en risico's van parkeerboetes wegens overschrijding van de 
parkeerduur worden uitgesloten. Dit sluit ook beter aan op moderne betaalmogelijkheden zoals 
sms- en videoparkeren.  
De verkeersveiligheid bij scholen moet gegarandeerd worden door maatwerkoplossingen 
(bijvoorbeeld parkeerverboden, uitstaphulpen) en toezicht op de naleving daarvan. Directies van 
scholen, medezeggenschapsraden, ouderverenigingen, buurtbewoners en scholieren moeten 
hierbij actief betrokken worden.   
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> Een ondernemersvriendelijke 
gemeente 

> Samenwerking overheid, 
onderwijs en ondernemers 

> Ruimte voor het MKB en 
bevordering van 
ondernemerschap 

> Werkgelegenheid en de 
Euregionale arbeidsmarkt 

> Centrumaanpak, stadsmarketing 
en verruiming openingstijden 

> Maatschappelijk en duurzaam 
ondernemerschap 

 
 
 
 
D66 wil:   
 

• Ondernemerschap en innovatie bevorderen. 
• Een ondernemersvriendelijke gemeente met lage drempels voor nieuwe bedrijven. 
• Ruim baan voor het MKB en zzp’ers. 
• Een Euregionaal mobiliteitscentrum. 
• Een actieplan jeugdwerkeloosheid. 
• Ruimere openingstijden en meer koopzondagen. 
• Revitalisering van winkelcentrum Den Tempel. 
• Verantwoord en duurzaam ondernemerschap stimuleren.   
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Een ondernemersvriendelijke gemeente 
Omdat het inwoneraantal van Sittard-Geleen de komende jaren krimpt, heeft dit gevolgen voor 
de arbeidsmarkt. Om de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling toch te kunnen 
blijven stimuleren, is een nieuwe en andere aanpak nodig. Meer dan in het verleden is het 
bevorderen van ondernemerschap, dynamiek, innovatie en creativiteit nodig. Ook op dit gebied 
vertrouwt D66 op de eigen kracht van mensen om hiermee aan de slag te gaan.   
Grote ondernemingen zoals DSM, Sabic, Lanxess en VDL Nedcar zijn van groot belang voor de 
economie en werkgelegenheid en de (inter-)nationale uitstraling van Sittard-Geleen. Op de 
Chemelot Campus worden steeds meer onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van bedrijven 
en kennisinstellingen gebundeld (o.a. op het terrein van nieuwe materialen en life sciences). 
Sittard-Geleen kan hierdoor een toonaangevende rol spelen op het gebied van de ontwikkeling 
van innovatieve materialen en toepassingen. Ook op het gebied van de zorg (Orbis MC) en de 
sport (Sportzone) worden de komende tijd belangrijke economische impulsen verwacht.   
Een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat is belangrijk om meer ondernemers naar onze stad 
te trekken en ze te binden aan onze regio. De gemeente moet actief sturen in het aantrekken en 
behoud van bedrijven en werkgelegenheid, en randvoorwaarden scheppen voor een goed 
ondernemersklimaat. Een slagvaardig, klantvriendelijk en flexibel economisch beleid van de 
gemeente is een absolute randvoorwaarde voor een ondernemersvriendelijk vestigingsklimaat. 
Ondernemers moeten nog te vaak erg lang wachten op beslissingen van het gemeentebestuur 
en vergunningen en hebben alleen maar last van een gemeente die te veel wil sturen in het 
economisch beleid. 
De gemeente moet zo weinig mogelijk drempels opwerpen voor bedrijven die zich in onze 
gemeente willen vestigen. D66 vindt dan ook dat er met een stofkam door de gemeentelijke 
regelgeving moet worden gegaan. De retailstructuurvisie moet worden geactualiseerd en het 
vergunningen-, reclame- en terrassenbeleid moet worden versoepeld om ondernemers zoveel 
mogelijk tegemoet te komen. Een meer flexibele omgang met bestemmingsplannen en 
centrumplannen is dringend noodzakelijk. Als er wensen zijn van een ondernemer voor de 
vestiging van een supermarkt in een wijk, moet de gemeente daar in beginsel positief tegenover 
staan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een grootwinkelbedrijf dat zich graag wil vestigen op 
Gardenz of in de Bedrijvenstad Fortuna maar ook voor een Italiaans restaurant in het centrum 
van Born. De gemeente moet in dit soort gevallen vooral benadrukken wat mogelijk is in plaats 
van voorwaarden te stellen of beperkingen op te leggen. 
 
Samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers 
De samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid in onze regio (de 
zogenaamde triple helix of de drie O's) moet verder versterkt worden. Het aanbod aan 
technisch en chemisch opgeleid personeel is in onze regio relatief klein en moet zo snel 
mogelijk worden uitgebreid. De gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen, o.a. door te 
zorgen voor stimulering van de belangstelling voor techniekonderwijs bij scholieren en door 
betere faciliteiten te bieden voor internationale kenniswerkers (o.a. betere expat services).  
D66 pleit voor een nauwe samenwerking van de gemeente met de regionale opleidingen op het 
gebied van chemie, techniek en zorg (zoals de samenwerking met de Universiteit Maastricht, 
Zuyd Hogeschool en Leeuwenborgh Opleidingen op de Chemelot Campus en bij het Orbis 
Medical Park). Ook hier moeten we verder kijken dan onze grenzen en bijvoorbeeld ook de 
RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) en de Fachhochschule Aachen in Aken 
betrekken bij deze samenwerking.    
Dit soort samenwerkingsverbanden biedt kansen voor een prominentere rol van Sittard-Geleen 
in het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid, de Top-technologische Regio 
Eindhoven–Leuven–Aken (ELAt) en Brainport 2020/ Limburg Economic Development.   
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Ruimte voor het MKB en bevordering van ondernemerschap 
D66 wil het ondernemerschap in onze regio verder stimuleren. Onder invloed van ICT-
ontwikkelingen, het wegvallen van economische grenzen en de globalisering is een nieuwe 
vorm van ondernemerschap ontstaan, waarin vooral kleinere MKB-ondernemingen 
economische meerwaarde creëren door innovatieve producten en diensten op de markt te 
brengen. Meer dan ooit tevoren is het midden- en kleinbedrijf de motor van onze economie 
geworden. De gemeente Sittard-Geleen moet actief inspelen op deze ontwikkelingen en deze 
ondernemers zo veel mogelijk tegemoetkomen. Ook onderwijsinstellingen kunnen betrokken 
worden in bevordering van het ondernemerschap in onze gemeente (o.a. via een aanbod van 
cursussen voor startende ondernemers en bij- en nascholing).  
Veel ondernemers starten in hun eigen buurt, als zzp’ers (zelfstandige zonder personeel). De 
gemeente moet dit soort initiatieven ruimhartig ondersteunen en vooral geen belemmeringen 
opwerpen in de zin van belastingen en complexe regelgeving. Doorgroei van zzp’ers naar 
bedrijfslocaties moet door de gemeente worden gefaciliteerd. Er is voldoende ruimte 
voorhanden in leegstaande bedrijfspanden zoals de oude Philipsfabriek in Overhoven en in de 
bedrijfsverzamelgebouwen. Succesvolle ontwikkelingen zoals Strijp S in Eindhoven en C-Mill in 
Heerlen zijn goede voorbeelden van kansen voor ondernemers, die ook in Sittard-Geleen benut 
kunnen worden.  
D66 vindt dat de gemeentelijke organisatie moet verschuiven van een organisatie die regels 
opstelt en toepast naar een organisatie die de wensen van burgers en bedrijven centraal stelt. 
De focus van de dienstverlening aan bedrijven ligt op MKB, zzp’ers en startende ondernemers, 
o.a. door microkredieten, vergunningverlening en beperking van de bureaucratie. Eén van de 
onderdelen van dienstverlening voor bedrijven is het ondernemersloket. Met het Slimhuis is een 
belangrijke stap gezet in de richting van zo’n ondernemersloket. D66 wil dat het bedrijfsleven 
en de onderwijsinstellingen actief betrokken worden bij de verdere inrichting en optimalisering 
van de dienstverlening van dit loket. 
 
Werkgelegenheid en de Euregionale arbeidsmarkt 
Eén van de grootste uitdagingen in de komende periode is het verhogen van de 
arbeidsparticipatiegraad in een tijd van demografische krimp. Het bevorderen en ondersteunen 
van ondernemerschap is een belangrijk middel om jongeren en kenniswerkers te binden aan 
onze gemeente. De vergrijzing van onze regio wordt versterkt door ontgroening, oftewel 
jongeren die wegtrekken en zich (permanent) buiten de gemeente vestigen. Niet iedere jongere 
die weggaat, doet dat echter omdat hij of zij graag vertrekt uit Sittard-Geleen. Het totale 
aanbod (kwalitatief en kwantitatief) in de gemeente op het vlak van onderwijs, werkgelegenheid 
en cultuur bepaalt mede hun keuze. De gemeente dient voor jongeren dusdanig aantrekkelijk te 
zijn, dat ze zich ook in Sittard-Geleen volledig kunnen ontplooien.   
De jeugdwerkloosheid is één van de grootste problemen in onze regio. D66 wil dat er een 
actieplan komt om de jeugdwerkloosheid in onze regio terug te dringen. Om te voorkomen dat 
de huidige generatie een 'verloren' generatie wordt, moet niet alleen gesproken worden met de 
UWV en vakbonden, maar met name ook met werkgevers. D66 pleit voor uitbreiding van leer-
werkplekken in onze gemeente. Dit zijn plekken in de private of publieke sector waar jongeren 
na hun afstuderen tegen een passende vergoeding werkervaring kunnen opdoen, die aansluit 
op hun opleidingsniveau. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een 
belangrijk wapen tegen de jeugdwerkloosheid. De gemeente kan dit proces bevorderen door 
de samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs op dit gebied te stimuleren en de regionale 
strategische agenda’s beter op elkaar af te stemmen. 
Sittard-Geleen kan een voortrekkersrol spelen in Nederland op het gebied van 
werkgelegenheid. Een voorbeeld van een geslaagd ‘experiment’ voor het behoud van werk is 
het mobiliteitscentrum van de gemeente Sittard-Geleen dat is ingezet voor werknemers van 
NedCar. Dit is een effectief middel gebleken om de werkloosheidsduur van ontslagen 
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werknemers sterk te verkorten en met ontslag bedreigde werknemers zonder 
noemenswaardige onderbreking van hun werkzame carrière naar een nieuwe baan te 
begeleiden.  
De kansen die de Euregionale arbeidsmarkt biedt, worden nog onvoldoende benut. D66 pleit 
dan ook voor de totstandkoming van een Euregionaal mobiliteitscentrum. Wij kiezen voor een 
Euregionale invalshoek bij de arbeidsmarkt, in nauwe samenwerking en in goede afstemming 
met de andere gemeenten in Zuid-Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Het aanbod van banen in 
de Euregio is veel groter dan menigeen denkt. De gemeente en de onderwijsinstellingen 
hebben de taak om inwoners te attenderen op deze kansen en hen beter voor te bereiden op 
de Euregionale context waar wij nu nog veel te weinig van profiteren. De gemeente moet bij de 
rijksoverheid aandringen op versoepeling van de effecten van nationale wetgeving op 
grensoverschrijdend werken (zoals ziektekostenverzekering, sociale rechten en 
pensioenopbouw). 
Mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, moeten via 
werkervaringsinstrumenten in staat worden gesteld om passende werkervaring op te doen die 
de kans op een betaalde baan kan vergroten. Dit soort gemeentelijke arbeidsmarktinstrumenten 
kunnen worden toegepast in overleg met het bedrijfsleven. Wel moet er voor gewaakt worden 
dat deze projecten niet leiden tot verdringing van reguliere werknemers.  
 
Centrumaanpak, stadsmarketing en verruiming openingstijden 
D66 wil voldoende diversiteit in het winkelaanbod is in de gemeente. Omdat onze gemeente uit 
meerdere stadsdelen en kernen bestaat, is Sittard-Geleen bij uitstek geschikt om in te zetten op 
lokale specialismen. De centra van Geleen en Sittard kunnen zo elk een eigen specifiek 
winkelaanbod krijgen. Uitgangspunt moet zijn dat de gemeente dit soort keuzes samen met de 
ondernemers en het centrummanagement vorm geeft.  
D66 wil de kwaliteit van het centrum van Sittard verder versterken door het winkelcentrum Den 
Tempel te revitaliseren. De winkels die nu aan het Tempelplein liggen, kunnen verplaatst 
worden naar leegstaande panden elders in het centrum. Door ook hier de Molenbeek zichtbaar 
te maken, wordt het verblijfsklimaat van den Tempel verbeterd. 
Versterking van het centrum van Geleen begint met de vestiging van een publiekstrekker in het 
Galfetti-gebouw, verbetering van de uitstraling van de Markt en herinrichting van de Annastraat. 
Het wordt hoog tijd dat enkele grote winkelbedrijven neerstrijken in Sittard-Geleen (zoals de 
MediaMarkt of Saturn). De gemeente moet de deuren voor dit soort ‘publiekstrekkers’ 
wagenwijd openzetten. Zij hebben immers een grote aantrekkingskracht op klanten uit de wijde 
omgeving (niet te vergeten uit Duitsland en België). Daarvan kunnen ook de overige winkeliers 
profiteren (zie het succes van de binnenstad van Roermond na de komst van het McArthurGlen 
Outlet Centre en het Retailpark).   
Ruimere openingstijden van winkels zijn ook van belang voor de lokale economie. 
Consumenten krijgen hierdoor meer vrijheid om hun inkopen te spreiden over de week. De 
gemeente mag nu zelf bepalen of winkels 's zondags open mogen zijn. D66 is voorstander van 
een verdere verruiming van het aantal koopzondagen. Hierdoor kan Sittard-Geleen ook in het 
weekend meer bezoekers uit de regio naar de stad trekken. Als wij het aantal koopzondagen 
blijven beperken, wijken consumenten uit naar andere gemeenten die wèl hebben gekozen voor 
een wekelijkse koopzondag.  
D66 kiest voor een maximale vrijheid van ondernemers om zelf de openingstijden te bepalen. In 
een tijd waarin consumenten via het internet 24 uur per dag en 7 dagen per week kunnen 
winkelen, moet de overheid niet op de stoel van de ondernemers gaan zitten door te bepalen 
wat goed voor hen is. Wij gaan liever uit van de eigen kracht van ondernemers. 
Via een actief stadsmarketingbeleid kunnen verdere impulsen gegeven worden om de 
aantrekkelijkheid en de kwaliteit van de stadscentra van Sittard en Geleen te vergroten en om 
leegstand te voorkomen. Compactere, maar aantrekkelijke centra zijn een mogelijke oplossing 
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voor de bestrijding van leegstand. Daarbij moet uiteraard aandacht worden besteed aan het 
voorkomen van leegstand in de aanloopstraten. Dit kan door panden in de aanloopstraten 
andere bestemmingen te geven. 
De ligging van Sittard-Geleen in het smalste stukje van Limburg biedt volgens D66 volop 
kansen voor gerichte stadspromotie in de Belgische en Duitse grensstreek. Initiatieven zoals die 
van de Vereniging Brandpartners Sittard-Geleen en MijnStad2020, die bijdragen aan een beter 
imago van de stad, moeten worden ondersteund. Ook het toerisme kan een impuls krijgen door 
samenwerking met de VVV en het onderwijs (bijvoorbeeld via deelname van de gemeente aan 
projecten als Creative City en Cultureel Erfgoed).    
Er gaan miljarden euro's om in dagtoerisme in Limburg. Ook onze stad en onze dorpskernen 
kunnen hiervan profiteren. Niet alleen de gemeente maar ook ondernemers hebben hier direct 
belang bij. De invoering van een citycard is een prima mogelijkheid om dagjesmensen en 
toeristen onze gemeente actiever te laten beleven. Ondernemers kunnen hier samen met de 
gemeente en de VVV invulling aan geven (bijvoorbeeld via cultuuraanbod, aanbiedingen van 
restaurants, korting op parkeertarieven en openbaar vervoer). 
 
Maatschappelijk en duurzaam ondernemerschap 
Bedrijven moeten duurzaam opereren. Ook de overheid zelf moet standaard duurzaam inkopen 
en zorgen voor een duurzaam ketenbeheer, van productie tot afvalverwerking. Door 
producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar te brengen, kan de gemeente dit proces 
stimuleren. 
De maatschappelijke betrokkenheid van een onderneming komt tot uiting in de manier waarop 
het bedrijf bijdraagt aan de samenleving. Dit kan o.a. worden gerealiseerd door vrijwillige 
bijdragen van bedrijven aan een goed doel of sponsoring. Bedrijven die zich in Sittard-Geleen 
vestigen, kunnen medeverantwoordelijkheid nemen door te zorgen voor voldoende social 
return, door inschakeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (al dan niet via 
werkervaringsprojecten). De gemeente moet bedrijven zoveel mogelijk aansporen om duurzaam 
en maatschappelijk verantwoord te ondernemen en vooral zelf het goede voorbeeld geven. 
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Onderwijs 

Foto: Gemeente Sittard-Geleen 
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> Focus op techniek 
> Binding van jongeren en 

studenten aan stad en regio 
> Onderwijshuisvesting en kwaliteit 
> Brede scholen met een 

multifunctioneel karakter 
> Onderwijs en sport 
> Stimulering buurtalenonderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D66 wil:   
 

• De kwaliteit van onderwijs voorop stellen. 
• Brede scholen. 
• Een aantrekkelijke studentenstad met een dynamisch studentenleven. 
• Meer woningen voor studenten. 
• Jongeren binden aan de regio. 
• De drie O’s verbinden (onderwijs, ondernemers en overheid).  
• Meer aandacht voor buurtalenonderwijs. 
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Focus op techniek 
Sittard-Geleen is een echte onderwijsstad met een breed aanbod van onderwijsinstellingen op 
diverse niveaus. Niet alleen het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook het mbo- en hbo-
onderwijs is goed vertegenwoordigd. De vestiging van Zuyd Hogeschool in de Ligne en Fontys 
Hogescholen bij de Stadsschouwburg brengt steeds meer dynamiek in de binnenstad. 
Gezien het grote belang van techniekonderwijs in onze regio in relatie tot de ambities van 
Brainport 2020, moet ook in het basis- en voortgezet onderwijs veel meer aandacht besteed 
worden aan techniek en wetenschap. De gemeente en het bedrijfsleven moeten hierbij een 
aanjagende rol spelen. Als wij ook over 5, 10 of 20 jaar over voldoende mensen willen 
beschikken om onze economie draaiende te houden en aan de vraag van de arbeidsmarkt te 
kunnen voldoen, moeten veel meer jongeren voor een bèta-opleiding kiezen. De weg daar 
naartoe begint al in het basisonderwijs. Activiteiten in het kader van wetenschap en techniek op 
school en zeker ook daarbuiten, maken kinderen nieuwsgierig en geven hen een beter beeld 
van deze thema’s. Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor interesse en 
talentontwikkeling.   
Ook excellentie vergt aandacht. We moeten het beste halen uit de 20% beste leerlingen, zeker 
als wij bij de internationale top willen behoren en om hun talenten zo veel mogelijk tot hun recht 
te laten komen.  
 
Binding van jongeren en studenten aan stad en regio 
Het onderwijs heeft grote invloed op het ontwikkelingsproces van talentvolle leerlingen. De 
gemeente kan hierin een stimulerende rol spelen door scholen te prikkelen om in het belang 
van de regio invulling te geven aan de ontwikkeling van talenten. Dit kan ook door het 
stimuleren van voorlichting en het voortdurend benadrukken van het belang van 
talentontwikkeling en de binding van talenten aan onze regio.  
Het is belangrijk om onze stad en de Euregio actief te promoten bij jongeren. Dit gebeurt op dit 
moment nog veel te weinig. Jongeren zijn nog onvoldoende op de hoogte van de kansen die 
deze regio hen biedt. Promotie van de Euregio draagt bij aan de binding van jongeren aan onze 
gemeente. De gemeente moet samen met de onderwijsinstellingen bedrijven stimuleren om hun 
zichtbaarheid te vergroten door hun poorten te openen voor jongeren. De recente 
ontwikkelingen op de Chemelot Campus zijn een goed voorbeeld hiervan. 
Onze stad moet nog aantrekkelijker worden voor studenten. Sittard-Geleen is nog steeds geen 
echte studentenstad. Het belang van de binding van studenten aan de stad moet niet alleen 
door de gemeente worden onderschreven maar ook door de onderwijsinstellingen. Het betreft 
immers een gezamenlijke en gedeelde agenda. De gemeente moet in overleg met de scholen 
en studenten het initiatief nemen om de stad studentvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door 
het verruimen van de mogelijkheden die de Studenten UIT-pas biedt en door verbetering van 
het aanbod van studentenhuisvesting. D66 wil dat meer lege bovenverdiepingen van winkels in 
de binnenstad geschikt gemaakt worden voor bewoning door studenten. D66 vindt het Frans 
Klooster een ideale bestemming voor nieuwe studentenhuisvesting. Het ligt immers op 
loopafstand van de Ligne, het station en het stadscentrum van Sittard. 
 
Onderwijshuisvesting en kwaliteit 
De gemeente speelt een belangrijke rol in het aanbod en de kwaliteit van huisvesting van 
onderwijs. De gemeente moet samen met de schoolbesturen zorgen voor een goede spreiding 
van scholen over de hele gemeente. De uitvoering van het onderwijs is de verantwoordelijkheid 
van scholen en schoolbesturen; de gemeente gaat over de huisvesting. Gezien de belangrijke 
rol die scholen spelen in de leefbaarheid van de wijken, moet de gemeente de schoolbesturen 
wijzen op hun verantwoordelijkheden en hen actief betrekken bij de totstandkoming van een 
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integrale leefbaarheidsagenda. Een goede interactie tussen gemeente en schoolbesturen is 
hiervoor een basisvoorwaarde. 
Voor jonge gezinnen is de locatie van een school niet het enige argument voor de keuze van het 
onderwijs voor hun kinderen. De kwaliteit van onderwijs, het schoolklimaat, het type onderwijs, 
de omvang van de school en voorzieningen zoals buitenschoolse opvang spelen ook een rol. 
Voor D66 staat de kwaliteit van onderwijs voorop: kwaliteit is voor ons belangrijker dan 
nabijheid. Onze gemeente moet informatie over de kwaliteit van scholen inzichtelijk maken, 
bijvoorbeeld door middel van een gemeentelijke schoolwijzer. Zo kunnen scholen zich 
profileren op hun sterke punten en krijgen ouders een duidelijker beeld van de mogelijkheden in 
deze regio. 
Geld dat bestemd is voor onderwijshuisvesting mag niet worden overgeheveld naar de 
algemene middelen of onnodig opgepot worden. Veel scholen worden momenteel 
geconfronteerd met achterstallig onderhoud. Dit is voor D66 niet acceptabel. Een inhaalslag is 
dus nodig. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de inrichting van schoolpleinen en 
speelterreinen. 
 
Brede scholen met een multifunctioneel karakter 
Het basisonderwijs in onze gemeente gaat een moeilijke periode tegemoet. De 
leerlingenaantallen slinken de komende jaren. Demografische gegevens voorspellen dat deze 
trend nog verder zal doorzetten. Dit kan betekenen dat soms moeilijke keuzes gemaakt moeten 
worden om scholen samen te voegen of zelfs te sluiten. Een slimmere samenwerking tussen 
besturen van basisscholen en het benutten van synergievoordelen zijn belangrijke voorwaarden 
om in te spelen op deze ontwikkelingen. Steeds meer basisscholen worden omgevormd tot 
brede scholen en daarna tot integrale kindcentra (‘alles in één scholen’). D66 steunt deze 
ontwikkeling en vindt het belangrijk dat er binnen die brede scholen ruimte blijft voor de 
specifieke identiteit van met name openbare scholen binnen een samenwerkingsverband van 
verschillende denominaties.  
Om de gevolgen van krimp op te vangen, kunnen scholen zich oriënteren op andere 
maatschappelijke taken. Zij kunnen bijvoorbeeld lokalen en materiaal beschikbaar stellen voor 
gebruik door verenigingen en clubs en zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de 
buurt. De gemeente moet dit proces faciliteren en sturen om scholen en verenigingen nader tot 
elkaar te brengen.  
 
Onderwijs en sport 
In het kader van de verdere ontwikkeling van de Sportzone hecht D66 groot belang aan  
speciale voorzieningen in het voortgezet onderwijs voor topsporters (zoals de LOOT-scholen). 
Met de Sportzone maar ook via de vele sportverenigingen in de wijken, beschikt de gemeente 
over een uitstekende infrastructuur voor deelname van jongen aan sportactiviteiten. Sport in 
relatie tot verbetering van de leefstijl en gezondheid is van groot belang voor scholieren. D66 
steunt dan ook organisaties zoals Ecsplore, die uitstekend werk verrichten voor onze 
schoolgaande jeugd. De Sportzone biedt ook mogelijkheden om sport en technologie te 
combineren. Dit past ook uitstekend bij de ambities van de Brainportagenda.  
 
Stimulering buurtalenonderwijs 
D66 steunt projecten die het gebruik van de buurtalen (Duits en Frans) in het basis- en 
voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo en hbo stimuleren. De gemeente moet dit soort 
projecten actief promoten en schoolbesturen wijzen op het belang van kennis van de buurtalen 
voor de regionale economie en werkgelegenheid. Wij moeten onze kinderen en jongeren beter 
voorbereiden op de Euregionale omgeving waarin wij wonen.  
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Cultuur, sport, 
recreatie 
en toerisme 

Foto: Jama Jamon - sittard365.com 
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D66 wil:   
 

• Een bruisend uitgaansleven en evenementenbeleid. 
• Een discotheek. 
• Een divers cultureel aanbod, ook voor jongeren. 
• Meer afstemming van activiteiten in de regio. 
• Behoud van tradities, historisch erfgoed en monumenten.  
• Sport en bewegen bevorderen. 
• Toerisme en toegankelijkheid van groene gebieden bevorderen.  
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Cultuur 
D66 wil van Sittard-Geleen een bruisende en cultureel actieve stad maken met een functie voor 
de hele regio, inclusief de grensregio’s in België en Duitsland. Dit kan door een betere 
afstemming met culturele instellingen in de Parkstad Limburg en Maastricht en in andere 
steden in de Euregio Maas-Rijn. Het bundelen van krachten en het afstemmen van activiteiten 
kunnen zorgen voor een culturele impuls. D66 is voorstander van voortzetting van (Eu)regionale 
samenwerking op cultureel gebied, ook na de afwijzing van Maastricht en de Euregio als 
kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad 2018. 
Ook op het gebied van cultuur is blijvend aandacht nodig voor talentontwikkeling.   
De exploitatie van de Stadsschouwburg baart D66 nog steeds grote zorgen. Er zijn flinke 
investeringen nodig om de schouwburg toekomstbestendig te maken. Om de kosten van het 
Cultureel Centrum in Sittard in de hand te houden, dient privatisering overwogen te worden, 
mits er garanties worden geboden dat er voldoende mogelijkheden blijven bestaan voor lokale 
en regionale culturele uitingen. De vestiging van het Laagland Theater in de schouwburg kan de 
onderlinge synergie bevorderen en bijdragen aan een betere exploitatie van de schouwburg. 
De ontwikkelingen rond de totstandkoming van een Cultuurbedrijf worden door D66 kritisch 
gevolgd. Een gezamenlijke aanpak kan op termijn leiden tot betere afstemming en meer 
efficiency, maar dit is alleen mogelijk als de kosten beheersbaar zijn (ook de kosten van het 
afstoten van bestaand vastgoed moeten in deze discussie betrokken worden).  
Naast het poppodium Volt, pleit D66 voor de komst van een discotheek naar Sittard-Geleen, 
waardoor het uitgaansleven in de gemeente nog bruisender wordt voor jongeren. De 
Bedrijvenstad Fortuna is wat ons betreft een zeer geschikte locatie voor zo’n discotheek.   
De evenementen die nu al in deze regio worden georganiseerd, verdienen blijvende steun van 
de gemeente. Met name succesvolle evenementen zoals het Oktoberfeest, het St. Rosa 
Festival, de Marcellinus en Petrusfeesten, Oude Ambachten, Groove Garden en evenementen 
op de Markt versterken de aantrekkingskracht en het imago van onze gemeente. Naast 
volksfeesten moet ook meer aandacht besteed worden aan beeldende kunst, dans, jazz, 
klassieke muziek, toneel en literatuur.  
De gemeente moet verenigingen die een markante rol spelen in het culturele leven in de 
gemeente (harmonieën, fanfares, schutterijen, koren, toneelgezelschappen e.d.) zoveel mogelijk 
faciliteren, bijvoorbeeld door snelle verlening van vergunningen.      
Openbare kunst op pleinen en in parken en straten vergroot de aantrekkingskracht van de 
gemeente. Burgers moeten kunnen meebeslissen welke kunstwerken uiteindelijk worden 
gekozen.  
De plannen voor de Ligne bieden nieuwe kansen voor het cultuuraanbod. De vestiging van 
museum Het Domein, de bibliotheek van Biblionova en het nieuwe Filmhuis in de Ligne biedt 
veel kansen op een verdere vergroting van de bezoekersaantallen en biedt betere 
perspectieven voor een gunstige exploitatie. Een verdere uitbouw van het Filmhuis naar een A-
status is zeker haalbaar in de nieuwe context van de Ligne. D66 wil naast de centrale 
stadsbibliotheek in de Ligne ook een volwaardige stadsbibliotheek handhaven in het centrum 
van Geleen. 
D66 onderkent het belang van de lokale omroep voor het uitdragen van de culturele activiteiten 
in de gemeente en pleit voor een betere samenwerking tussen de diverse media die op dit vlak 
actief zijn. Een bundeling van krachten kan leiden tot een verdere kwaliteitsverbetering en een 
efficiëntere inzet van personeel en middelen. Een samenwerking met commerciële omroepen 
wordt daarbij niet uitgesloten. D66 wil dat de programma’s van de lokale omroep zo snel 
mogelijk ook via het internet wordt aangeboden.   
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Toerisme 
De rijke historie van deze regio is belangrijk voor de ontwikkeling van het toerisme in de 
gemeente. Dit gebeurt in samenwerking met de Streek-VVV en de diverse stichtingen die actief 
betrokken zijn bij de ontsluiting en het behoud van het historisch erfgoed. D66 ondersteunt 
deze belangrijke activiteiten. Historische panden zoals de kastelen in onze gemeente zijn 
belangrijke bouwstenen in de bevordering van het toerisme. Er zullen voldoende middelen 
moeten worden gereserveerd om onze monumenten in goede staat te houden en te 
restaureren. Beeldbepalende en karakteristieke panden en dorpsgezichten moeten behouden 
worden, ook wanneer deze niet officieel door het Rijk als monument worden erkend. 
Ook op het gebied van toerisme pleit D66 voor meer grensoverschrijdende samenwerking met 
het Belgische Maasland en de Duitse Selfkant. Bekeken moet worden hoe door meer synergie 
tussen deze drie gebieden een impuls kan worden gegeven aan de invulling van het toerisme in 
onze Euregio.  
De Kollenberg, de Windraak, Daniken, de Schwienswei, het natuurgebied rond de Kingbeek, 
het dal van de Geleenbeek, het Middenbos, het Stadspark in Sittard, het Burgemeester 
Damenpark, het Landschapspark de Graven, het Graetheideterrein en het groene gebied rond 
Gardenz in Geleen spelen een belangrijke rol als groene longen en wandelgebieden. D66 ziet 
ook het gebied rond Kasteel Limbricht als een kans voor het toerisme in onze gemeente. In 
samenwerking met agrarische bedrijven kan meer groen en recreatieruimte gecreëerd worden 
in de buitengebieden. 
 
Sport en bewegen 
In de visie van D66 is sport en bewegen een integraal onderdeel van het leven. De gemeente 
moet haar inwoners stimuleren om meer te bewegen en sporten. Sport speelt een belangrijke 
rol in de samenleving, omdat daarmee gezondheidsproblemen kunnen worden aangepakt, 
zoals zwaarlijvigheid en diabetes. Sport draagt ook bij aan de leefbaarheid en het 
maatschappelijk leven in de stad. Sport zorgt voor saamhorigheid, participatie en integratie van 
minderheden en bevordert de sociale cohesie in wijken. Met name wandelen, joggen, 
hardlopen en fietsen zijn belangrijke vormen van sport. Zij hebben een positieve invloed op de 
volksgezondheid en veroorzaken geen hoge kosten. Ook deelname aan teamsporten is 
belangrijk. Het betrekken van jongeren bij sportverenigingen moet dan ook verder gestimuleerd 
worden. Initiatieven zoals Ecsplore en het BOSS-park zijn zeer waardevol en moeten actief 
door de gemeente ondersteund worden.  
D66 ondersteunt de provinciale ontwikkeling van de Westelijke Mijnstreek tot topsportregio en 
de totstandkoming en uitbouw van de Sportzone bij het Fortunastadion. De Sportzone biedt 
aantrekkelijke voorzieningen en een goed klimaat waarin topsport kan gedijen. Een goed 
voorzieningenpakket in de breedtesport is daarnaast noodzakelijk omdat onze 
amateursportverenigingen een belangrijke rol spelen in de vrijetijdsbesteding van veel inwoners. 
De gemeente moet deze verenigingen de randvoorwaarden bieden om een gezond bestaan te 
kunnen leiden, zowel financieel als technisch (accommodaties). D66 is voorstander van een 
slimme en efficiënte samenwerking tussen sportverenigingen. Gezien de demografische krimp, 
moet zoveel mogelijk gekozen worden voor toekomstbestendige sportaccommodaties, liefst 
gebundeld met andere functies die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de wijken. Het 
principe van kwaliteit voor nabijheid is daarbij leidend voor D66.  
Professionele sportverenigingen dienen in hun eigen bestaan te voorzien. Dit betekent geen 
extra financiële steun van de gemeente aan de BVO Fortuna Sittard en de Eaters.  
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Leefbaarheid 
en milieu 

Foto: Peter ten Haaf 
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> Leefbaarheid en burgerkracht 
> Een duurzame toekomst 
> Innovatie en duurzaamheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D66 wil:   
 

• Leefbare en veilige wijken. 
• Betere communicatie met burgers en wijkplatforms. 
• Invoering van een burgerbegroting. 
• Een aantrekkelijke woonomgeving. 
• Meer groen in de wijken en de centra. 
• Aandacht voor milieuvervuiling, veiligheidsrisico’s en geluidsoverlast. 
• Burgers actief betrekken in de totstandkoming van een duurzaam en milieuvriendelijk 

beleid. 
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Leefbaarheid en burgerkracht 
D66 wil de leefbaarheid van wijken bevorderen door de versterking van de sociale samenhang, 
wijkorganisaties, een adequaat voorzieningenniveau, een optimaal veiligheidsgevoel, een 
gerichte aanpak van criminaliteit en overlast en een actief wijk- en buurtbeheer. De gemeente 
moet regelmatig in alle wijken onderzoek doen naar de buurtbeleving en de behoeften van de 
wijkbewoners. Op deze manier worden eventuele risicofactoren of problemen in de buurt in 
kaart gebracht. Vervolgens kunnen de sterke en de zwakke punten van de wijk worden 
gepresenteerd en besproken met de bewoners en de instellingen. Zo kan tevens het draagvlak 
voor gemeentelijk beleid getoetst worden.   
Ook op het gebied van wijkvoorzieningen geldt voor D66 het principe van 
toekomstbestendigheid en kwaliteit voor nabijheid. Multifunctionele accommodaties kunnen 
onderdak bieden aan tal van voorzieningen voor de wijkbewoners. Waar mogelijk, kunnen de 
functies van gemeenschapshuizen, scholen en sportvoorzieningen gebundeld worden.  
D66 wil dat de gemeente er voor zorgt dat de bewoners regelmatig geïnformeerd worden over 
de voortgang van de ontwikkeling van de wijk en de resultaten van het samen met hen 
ontwikkelde wijkbeleid. Dit versterkt het draagvlak voor het beleid en vergroot de betrokkenheid 
van de bewoners bij hun eigen buurt. Deze betrokkenheid is nodig om in samenwerking met de 
bewoners en de maatschappelijke instellingen een samenhangend lokaal sociaal beleid te 
kunnen ontwikkelen.   
D66 vertrouwt daarbij op de eigen kracht van burgers. Wij ondersteunen daarom 
buurtinitiatieven die het woon- en verblijfsklimaat in de wijk verbeteren. In dit kader wil D66 de 
burgerbegroting introduceren. Een deel van de gemeentelijke begroting wordt hierdoor 
vrijgemaakt voor wensen en initiatieven van wijkbewoners. Zo krijgen de wijkbewoners ook in 
financieel opzicht meer zeggenschap over de inrichting en leefbaarheid van hun eigen wijk. 
Wijkplatforms spelen hierbij een belangrijke rol maar moeten wel voldoende draagvlak hebben 
in de wijk.    
Verloedering van panden en buurten kan worden aangepakt door het aanspreken van eigenaars 
van verwaarloosde panden en door actieve onteigeningsprocedures, betere verlichting en het 
voorkomen van enge plekken. Graffiti en zwerfafval moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. 
Als de daders bekend zijn, moeten deze zelf ingeschakeld worden bij het schoonmaken en 
opruimen. 
 
Een duurzame toekomst 
D66 wil zo snel mogelijk overschakelen op duurzame energiebronnen die het milieu niet 
onnodig belasten, zoals wind, zon, biogas en geothermie. Hiervoor is continu onderzoek nodig 
naar de toepassing van nieuwe, schone technologieën. Het winnen van schaliegas is geen 
duurzame oplossing voor energiewinning. D66 kiest voor duurzame energie, o.a. door uitbouw 
van het Groene Net en zonne- en windenergie. D66 kiest voor houdbare lange-termijn 
oplossingen. Wij willen toekomstige generaties niet confronteren met de gevolgen van een 
slecht milieubeleid. D66 wil blijvend investeren in de ontwikkeling van milieuvriendelijke energie 
en verdere energiebesparing. Lokale energiecoöperaties en samenwerkingsverbanden van 
burgers en organisaties die in Sittard-Geleen actief werken aan een duurzamere gemeente 
worden gestimuleerd. 
D66 wil burgers, bedrijven en andere stakeholders blijven stimuleren om duurzaam om te gaan 
met het milieu. Bedrijven die duurzaam produceren hebben de toekomst. D66 wil groene en 
maatschappelijk verantwoorde koplopers ondersteunen. Wij pleiten voor een verplichting om 
minimaal 25% duurzame materialen te gebruiken in elk bouwproject. 
Woningcorporaties en projectontwikkelaars moeten veel meer duurzame woningen bouwen. De 
kennis die hiervoor wordt ontwikkeld in de Wijk van Morgen op het Avantis bedrijventerrein kan 
hiervoor benut worden. 
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Gescheiden inzameling van afval, recycling, duurzaam bouwen en hergebruik van materialen 
zijn belangrijke instrumenten in dit kader.  
Op het gebied van bodemkwaliteit (o.a. sanering van verontreinigde grond), luchtkwaliteit en 
geluidsnormering zijn de komende jaren extra inspanningen nodig. Ook de fijnstofproblematiek 
verdient in onze gemeente nadrukkelijke aandacht. 
D66 streeft naar een duurzaam inkoopbeleid door de gemeente. Het programma Duurzaam 
Inkopen stimuleert de overheid om milieu- en sociale aspecten mee te nemen bij de inkoop van 
producten en diensten. Tegelijkertijd kan de gemeente door een actief voorlichtingsbeleid 
bijdragen aan een duurzaam en milieuvriendelijk gedrag van burgers, bedrijven en instellingen. 
Tenslotte moet de gemeente de wettelijke taken met betrekking tot milieu- en 
luchtkwaliteitsnormen strikt uitvoeren en handhavend optreden bij overtredingen.    
Het wonen in onze stad moet aantrekkelijk zijn door de kwaliteit van de natuurlijke omgeving te 
koesteren en liefst nog een kwaliteitsimpuls te geven. Meer groen in de wijken en de 
stadscentra maakt onze gemeente aantrekkelijker. Bestaande natuurgebieden moeten worden 
beschermd, maar er moeten ook nieuwe natuur- en recreatiegebieden bijkomen. Vooral in 
verstedelijkte gebieden zoals de Westelijke Mijnstreek is versterking van de natuur noodzakelijk. 
Het plan voor een groen netwerk met extra groen bij steden, karakteristieke nationale 
landschappen en een robuuste ecologische hoofdstructuur moet ruimtelijk samenhangend, slim 
en snel worden uitgevoerd. D66 ondersteunt voortzetting van succesvolle initiatieven zoals het 
Landschapspark de Graven. De aanleg van groene recreatiegebieden rondom steden en 
dorpen blijft nog achter. Een inhaalslag is nodig. Dat geldt ook voor verbetering van de 
toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars. De kwaliteit van het landelijk gebied dient te 
worden versterkt door het behoud van karakteristieke landschappen, bevordering van 
natuurontwikkeling in potentieel waardevolle gebieden, ondersteuning van de biologische 
landbouw, het creëren van stiltegebieden en het streven naar duurzame investeringen.   
Bij bouwprojecten en bij de herinrichting van bestaande wijken moet worden gestreefd naar 
een betere verhouding tussen gebouwen en groen. Dat betekent meer stadsparken en meer 
groen, in kwantitatief maar ook in kwalitatief opzicht. Bij de bouw van nieuwe woonwijken mag 
niet worden bezuinigd op de aanleg van groenvoorzieningen.   
D66 is bezorgd over de overlast die veroorzaakt wordt door de Maaswerken bij Grevenbicht. 
Ofschoon wij voorstander zijn van beperking van het overstromingsgevaar en de ontwikkeling 
van nieuw natuurgebied ondersteunen, blijft aandacht nodig voor de overlast voor 
omwonenden. De gemeente zal deze overlast zo veel mogelijk moeten beperken.   
D66 wil dat de gemeente zich tot het uiterste inspant om mogelijke veiligheidsrisico’s en de 
geluidsoverlast veroorzaakt door rangerende goederentreinen te beperken. Wij zijn met name 
bezorgd over de mogelijke gevolgen van een verdere toename van het chloor- en LPG-
transport in dichtbevolkte gebieden. Daarom steunt D66 een onderzoek naar een alternatieve 
en veiligere route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. 
De gemeente Sittard-Geleen zal geen financiële bijdrage geven aan het vliegveld Maastricht-
Aachen airport (MAA). 
 
Innovatie en duurzaamheid 
Ook op het gebied van duurzaamheid vertrouwt D66 op de eigen kracht van burgers. Er moet 
gekeken worden naar nieuwe (publiek-private) samenwerkingsverbanden waarbij ruimtes 
(bijvoorbeeld daken en plantsoenen) beschikbaar worden gesteld aan burgerinitiatieven of 
bedrijven die bereid zijn om deze ruimtes te gebruiken voor duurzame investeringen (zoals 
zonne-energie en pluktuinen). Ook de gemeente kan grond beschikbaar stellen voor 
kleinschalige initiatieven. Denk aan het onderhoud en gebruik van vrijliggende groenstroken, in 
ruil voor een duurzame inzet hiervan. 
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Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van 
nieuwe energiebronnen.    
De gemeente zal zelf actief bijdragen aan duurzame energieopwekking door het stimuleren van 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van warmtepompen en zonne-energie. De gemeentelijke 
organisatie en gemeentelijke instellingen moeten zo veel mogelijk klimaatneutraal gaan werken. 
Het Groene Net is een prima voorbeeld van duurzaam energiegebruik. De restwarmte van de 
biomassacentrale en de industrie op Chemelot gaat hierdoor niet verloren en is beschikbaar 
voor verwarming. 
Het op grote schaal installeren van zonnepanelen voor elektriciteit en zonnecollectoren voor 
warm water kan worden gestimuleerd door ‘ontzorging’, o.a. door betrouwbaar en technisch 
advies en de afhandeling van alle administratieve aspecten. Ook het wegnemen van financiële 
drempels door het inzetten van groene investeringsfondsen is nodig: de investering kan worden 
betaald met een lening uit zo’n fonds, die weer wordt terugbetaald door de besparing die het 
oplevert. De gemeente kan het gebruik van dit soort energie ook stimuleren door actieve 
voorlichting en een soepele regelgeving. 
Alles binnen de eigen gemeentegrenzen willen oplossen is niet altijd het meest efficiënt om 
resultaten te boeken. Samenwerking met buurgemeenten of de regio dient overwogen te 
worden, bijvoorbeeld bij het plaatsen van windmolens of het efficiënt omgaan met 
afvalstromen. Denk aan de grote windmolenparken in de Duitse gemeente Selfkant, waar nog 
veel ruimte beschikbaar is en waar relatief weinig overlast wordt veroorzaakt voor de 
woonomgeving.  
In de toekomst zullen steeds meer mensen hun eigen elektriciteit opwekken, vaak met eigen 
zonnepanelen. De productie van zonnestroom loopt meestal niet gelijk met het verbruik en daar 
gaat energie verloren. Zogenaamde smart grids zijn daarvoor een oplossing. D66 staat open 
voor de inrichting van een proefwijk waar zonnepanelen en het bezit van elektrische auto's 
gestimuleerd worden, inclusief laadpalen in de wijk en lokale opslag van energie.  
Het stimuleren van elektrisch vervoer heeft een direct effect op de luchtkwaliteit op straat. Hoe 
meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig is, hoe duurzamer elektrisch vervoer 
wordt. De gemeente kan een voorbeeldrol spelen door het gemeentelijke wagenpark zo veel 
mogelijk te elektrificeren. Dit leidt tot een reductie van de CO2-uitstoot maar ook tot 
besparingen op de gemeentelijke begroting. D66 vindt dat ook onze burgemeester het goede 
voorbeeld moet geven door in een elektrische of hybride auto te rijden.  
Samen met bedrijven en burgers moet een lokaal duurzaamheidsbeleid worden ontwikkeld. 
Ook onderwijsinstellingen en andere organisaties met expertise op dit gebied moeten hierin 
betrokken worden. Kennis van een belangrijke onderwerp als hernieuwbare energie kun je niet 
vroeg genoeg opdoen. Daarom pleiten we voor meer aandacht in het onderwijs voor 
hernieuwbare energie. De voorbeeldrol van de gemeente moet blijken uit het installeren van 
zonnepanelen en -collectoren op gemeentelijke gebouwen en scholen, waarmee in combinatie 
met smart meters een lesprogramma kan worden opgezet. 
D66 is positief over de ontwikkeling van elektrische auto’s en ziet daarbij ook kansen voor onze 
gemeente, bijvoorbeeld door koppeling van initiatieven op dit gebied tussen de automotive 
industrie en de onderwijsinstellingen in de Euregio Maas-Rijn. Voor VDL NedCar is hierbij een 
belangrijke rol weggelegd  
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Gezondheid, 
sociaal beleid 
en welzijn 
Foto: Jama Jamon - sittard365.com 
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> Iedereen telt mee 
> Ouderenzorg/WMO 
> Participatie en integratie van 

minderheden 
> Decentralisaties in de zorg 
> Fraudebestrijding 
> Jongerenbeleid 
> Meer aandacht voor huiselijk 

geweld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D66 wil:  
 

• Een sociaal en klantvriendelijk welzijnsbeleid. 
• Verbetering van de zorg voor ouderen. 
• Klantvriendelijke uitvoering van de Wmo.. 
• Ouderen en jongeren actief betrekken bij het bestuur. 
• Respect, tolerantie en integratie bevorderen. 
• Meer voorzieningen voor jongeren in Sittard-Geleen.   
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Iedereen telt mee 
D66 vindt dat de gemeente Sittard-Geleen een tolerante gemeente moet zijn, waar geen 
onderscheid bestaat tussen jong en oud, homoseksuelen en heteroseksuelen, allochtonen en 
autochtonen. D66 neemt zowel ouderen als jongeren serieus. Zowel jongeren als ouderen 
moeten actief en structureel betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. D66 wil dat Sittard-
Geleen zorgt voor een klantvriendelijk, rechtvaardig en sociaal welzijnsbeleid, met speciale 
aandacht voor mensen die geconfronteerd worden met gezondheidsklachten, psychische 
stoornissen, handicaps en andere problemen. De zorgvrager dient hierbij centraal te staan. 
Mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en/of functioneren moeten door de gemeente 
worden opgevangen en begeleid. D66 hecht ook groot belang aan een goede opvang en 
begeleiding van daklozen, drugs-, drank- en gokverslaafden.   
 
Ouderenzorg/Wmo 
D66 vindt dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving moeten kunnen 
blijven wonen. Dat wordt vergemakkelijkt als er voldoende zorgvoorzieningen beschikbaar zijn, 
waar ouderen informatie en advies kunnen krijgen en maaltijden kunnen gebruiken. Daardoor 
fungeren deze zorgcentra ook als ontmoetingspunten.  
Om het isolement van ouderen te voorkomen en een goede sociale samenhang in de stad te 
bevorderen, moet de gemeente zorgen voor een goede mix en interactie van jong en oud in alle 
wijken en kernen. Mensen kunnen op een vitale wijze oud worden en fit blijven door deel te 
nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten. D66 vindt het een taak van de gemeentelijke 
overheid om meer bekendheid te geven aan dit soort activiteiten en ze zo laagdrempelig 
mogelijk te houden voor ouderen.   
D66 staat open voor experimenten met gratis openbaar vervoer, vooral voor ouderen.  
Om de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) goed te kunnen uitvoeren, moet de 
gemeente goed op de hoogte zijn van wat er leeft en speelt. Alleen dan kan zij optimaal 
inspelen op de wensen en behoeften van de doelgroep. Alle inwoners dienen een belangrijke 
stem te krijgen in het Wmo-beleid van hun gemeente. Ze hebben inspraak in het beleid en 
kunnen de gemeente ter verantwoording roepen. De gemeente moet burgers en organisaties 
zoals de Wmo-raad, Sociaal Overleg en de Stichting Adviesraad Ouderenbeleid actief blijven 
betrekken bij de uitvoering en de evaluatie en verantwoording van het Wmo-beleid. 
Bij de aanbesteding van de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo moeten 
kwaliteitseisen gesteld worden. De kwaliteit van de dienstverlening moet ook streng 
gecontroleerd worden. Deze controle mag niet alleen aan de zorgaanbieder worden 
overgelaten, maar kan ook steekproefsgewijze door de Wmo-raad worden uitgevoerd. 
Participatie van cliënten is noodzakelijk om een gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen en zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie 
van het gemeentelijk beleid. D66 vindt dat jaarlijks onderzoek moet worden gedaan naar de 
klanttevredenheid. Deze evaluatie kan als uitgangspunt gelden voor eventuele aanpassingen 
van het beleid. 
 
Participatie en integratie van minderheden 
Een verscheidenheid aan culturen verrijkt onze samenleving. D66 is voor integratie van 
allochtonen op basis van wederzijds respect. Onderwijs en werk zijn belangrijk, in het bijzonder 
voor allochtone jongeren.    
Er is in onze gemeente ruimte voor elke religie, cultuur en levensstijl. Elke vorm van uitsluiting 
en discriminatie moet krachtig bestreden worden. D66 is voorstander van een open dialoog en 
loopt niet weg voor het debat. Wij willen een samenleving die met elkaar communiceert en 
waarin bevolkingsgroepen elkaar begrijpen en respecteren. Eventuele problemen met 
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betrekking tot integratie moeten open en eerlijk worden besproken om zo snel mogelijk 
oplossingen te vinden. De gemeente moet dit proces actief bevorderen.   
Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijk instrument in het streven naar een betere 
integratie en inburgering van allochtonen. Niet alleen nieuwkomers, maar ook allochtonen die al 
langer in Nederland wonen, moeten de mogelijkheid krijgen om een cursus Nederlands te 
volgen. Om de inburgering van allochtone vrouwen niet nodeloos onder druk te zetten, kunnen 
ook taallessen aangeboden worden in een vertrouwde omgeving. Wachtlijsten voor 
taalcursussen zijn voor een snelle en efficiënte integratie onaanvaardbaar.  
D66 wil een goede opvang en integratie van vluchtelingen en asielzoekers en ondersteunt de 
werkzaamheden van de Stichting Vluchtelingenwerk Limburg.   
De gemeente moet ook in haar personeelsbeleid zorgen voor een goede afspiegeling van de 
samenleving. Dit betekent dat bij werving van personeel extra aandacht nodig is voor vrouwen, 
gehandicapten en allochtonen.  
 
Decentralisaties in de zorg 
Met de decentralisaties komt er een omvangrijk en complex takenpakket op de gemeenten af. 
Dit vraagt om een professionaliseringsslag en een versterking van de bestuurskracht bij 
ambtelijke diensten, bestuurders en gemeenteraadsleden. D66 wil dat de medewerkers van de 
gemeente hiervoor goed toegerust worden, bijvoorbeeld door een gericht cursusaanbod. 
Sittard-Geleen kan als centrumgemeente de samenwerking in de Westelijke Mijnstreek 
vormgeven door taken voor buurgemeenten uit te voeren waarvoor zij onvoldoende uitgerust 
zijn. 
De positie en inspraak van cliënten en direct betrokkenen via cliëntenraden is essentieel. 
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. D66 steunt deze overgang, omdat 
we professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij het kind willen organiseren. Wij dringen 
wel aan op kwaliteit en duidelijkheid. Het moet helder zijn aan welke kwaliteitseisen de hulp 
moet voldoen en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. D66 is voorstander van 
decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar gemeenten omdat de zorg 
voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden georganiseerd en het 
eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en werk tot stand te brengen. De jeugdzorg 
moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp 
moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. Bij melding van verwaarlozing 
en misbruik moet de overheid snel in actie komen, uiteraard met aandacht voor specifieke 
situaties. D66 wil voorkomen dat kinderen onnodig lang in dergelijke situaties blijven verkeren. 
De overheveling van de taken naar de gemeenten moet ertoe leiden dat de zorg voor jongeren 
ook echt beter wordt. Er moet sprake zijn van één plan met één duidelijk aanspreekpunt. 
De meest persoonlijke zorg is wat D66 betreft de mantelzorg, zorg verleend door de mensen 
dichtbij de zorgvrager: familie en vrienden. Daarna komen kennissen, en pas daarna 
zorgverleners. De gemeente moet deze mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door het verstrekken van gratis parkeervergunningen of hen een aantal dagen per 
jaar te laten vervangen door zorgverleners, zodat ook zij met vakantie kunnen. 
D66 ziet het persoonsgebonden budget (pgb) als een volwaardig alternatief naast door de 
gemeente ingekochte zorg-in-natura. De zorgvrager moet zelf kiezen tussen een pgb en zorg-
in-natura. Door het pgb behouden de mensen de regie over hun eigen leven, ondanks de 
beperkingen die zij dagelijks ervaren. Het versterkt bovendien hun positie ten opzichte van 
hulpverleners. Wanneer dit instrument wordt weggehaald, raken mensen in grote mate 
afhankelijk van anderen. D66 pleit daarom voor een verdere uitbouw van de individuele 
zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich sterk voor een 
toekomstbestendig pgb. 
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De huisarts is een professional en heeft een belangrijke doorverwijzende rol. Door eventuele 
problemen al in een vroegtijdig te signaleren, bijvoorbeeld op scholen en in consultatiebureaus, 
kunnen veel problemen worden voorkomen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het huisvesten 
van Centra voor Jeugd en Gezin in scholen, zodat de drempel om naar hulpverleners toe te 
stappen zo laag mogelijk is. 
Ook vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan; hierdoor kan het beroep 
op jeugdzorg worden verminderd. D66 wil dat de taken in relatie tot jeugdzorg en onderwijs 
onder één wethouder blijven vallen, omdat deze taken sterk met elkaar verbonden zijn. 
Vrijwilligerswerk geeft mensen de kans om werkervaring op te doen en nieuwe competenties te 
verwerven. Het gaat D66 daarbij vooral om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen, met als 
bijkomend voordeel dat met de opgedane ervaring sneller een betaalde baan kan worden 
gevonden.  
Gemeenten hebben op lokaal niveau een verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en 
'beschermde werkplekken'. Beschermde werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet in 
staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Het streven is om zoveel 
mogelijk mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. Dat betekent dat een beschutte 
werkplek het laatste alternatief is. Uiteraard kunnen deze mensen meestal niet zomaar aan de 
slag bij reguliere werkgevers. De gemeente kan daarom ondersteuning bieden om deze stap te 
kunnen maken. De gemeente kan hieraan bijdragen als werkgever, maar ook als 
opdrachtgever, door hiermee rekening te houden bij aanbesteding. Er moet voldoende geld 
worden vrijgemaakt voor de begeleiding van nieuwe instroom. Werkgevers worden 
ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij niet te 
maken krijgen met veel bureaucratie.  
  
Fraudebestrijding 
Helaas wordt er nog steeds gefraudeerd met bijstandsuitkeringen. Fraude is funest voor het 
draagvlak van onze sociale voorzieningen en verspilling van gemeenschapsgeld. De gemeente 
moet door actieve voorlichting en controles er voor zorgen dat er geen uitkeringsfraude 
plaatsvindt.  
  
Jongerenbeleid 
De gemeente moet zich meer inspannen om jongeren te binden aan onze gemeente. Op dit 
moment biedt Sittard-Geleen te weinig faciliteiten in dit kader. D66 zal zich sterk inzetten voor 
een actiever en beter jongerenbeleid. Dit houdt in: meer voorzieningen voor jongeren, zoals 
meer ontmoetingsplekken, meer en betere huisvesting voor studenten of starters op de 
woningmarkt, ondersteuning van verenigingen gericht op jongeren en meer cultuuraanbod voor 
jongeren. De gemeente moet op de hoogte zijn van wat er speelt bij jongeren en inzicht hebben 
in hun behoeften en wensen. Jongeren moeten dan ook meer en beter betrokken worden bij 
het gemeentelijk beleid.  
 
Meer aandacht voor huiselijk geweld 
Inspelen op de nazorg van slachtoffers van huiselijk geweld en een goede opvang bieden is 
ontzettend belangrijk. Een betere samenwerking tussen gemeenten, het Veiligheidshuis en de 
provincie, voor bijvoorbeeld plaatsingen elders in het land, is hiervoor noodzakelijk. Vaak is er 
onvoldoende opvang en op deze manier ontstaan wachtlijsten. Dit is niet acceptabel. 
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> Van meer naar beter 
> Ruimte voor groen 
> Duurzaamheid voorop 
> Ruimtelijke ordening en 

leefbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D66 wil: 
 

• Geen woningbouw in het buitengebied 
• Herstructurering van kwetsbare wijken en oude bedrijventerreinen  
• Een blijvend groene Graetheide 
• Duurzaam bouwen 
• Samenwerking met de buurgemeenten 
• Meer ruimte voor groen bij herinrichting van wijken  
• Snelle renovatie of sloop van leegstaande en verwaarloosde panden 
• Meer woningen voor studenten, starters en eenpersoonshuishoudens    
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Van meer naar beter 
De voornaamste aandachtspunten van D66 op het gebied van ruimtelijke ordening zijn: 
zorgvuldigheid en aandacht, structuur en betrokkenheid van burgers, een degelijke afweging 
van belangen, bestrijding van onnodige bemoeizucht en regelgeving, behoud van natuurlijke 
waarden en het bevorderen van de stedelijke profilering. De ingezette vergrijzing en krimp van 
de bevolking verplicht ons om de zaken voortvarend en vooral anders aan te pakken. 
Uitgangspunten zijn respect voor de groene ruimte, verbetering van de kwaliteit van woningen 
en de woonomgeving, doorstroming op de woningmarkt, herstructurering van verouderde 
woongebieden en versterking van de bedrijventerreinen en detailhandel. Nieuwe grootschalige 
woningbouwprojecten zijn de komende jaren niet aan de orde. In plaats daarvan is op 
verschillende plekken in de stad een herstructurering van de bestaande woningvoorraad nodig. 
Hierbij geldt voor D66 het motto: “van meer naar beter”. De gemeente moet bij dit soort 
projecten intensief samenwerken met woningcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven en 
burgers. 
 
Ruimte voor groen 
De krimp en vergrijzing van de bevolking biedt ons de kans om woningbouw en 
bedrijfsactiviteiten te concentreren binnen de huidige contouren van het stedelijk gebied. Dit 
betekent dat er wat D66 betreft een einde komt aan een verdere aantasting van de groene 
ruimte. Het handhaven en versterken van die groene ruimte wordt een doel op zich en kan 
werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden creëren. Aan de randen van het buitengebied wil 
D66 alleen mogelijkheden bieden voor recreatieve activiteiten zoals scouting en een 
kampeerterrein, maar niet voor woningbouw.    
D66 steunt een verdere uitbouw van het Landschapspark de Graven en houdt onverminderd 
vast aan het groene karakter van het Graetheideterrein, de Lexhy, de Windraak, de Kollenberg, 
Abshoven, Watersley, het Limbrichterbos en de uitbreiding van het Stadspark in Sittard via de 
Geleenbeek en het Middengebied. Een verdere verstedelijking van het Middengebied is wat 
D66 betreft niet wenselijk. Zo wordt een groene long gecreëerd tussen de stedelijke gebieden 
van Geleen en Sittard. 
Nieuwe bedrijventerreinen zijn niet nodig; door herstructurering en/of inbreiding van bestaande 
bedrijventerreinen kan voldoende in de behoefte van bedrijven worden voorzien. De 
ontwikkeling van de Bedrijvenstad Fortuna en het Gardenz-terrein moet zo snel mogelijk 
worden afgerond. Samenwerking met buurgemeenten (o.a. in het Nationaal Stedelijk Netwerk 
Maastricht – Heerlen – Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek) en de Belgische en Duitse 
grensgemeenten is en blijft noodzakelijk om ontwikkelingen onderling af te stemmen. In de 
Regiovisie Westelijke Mijnstreek, de Structuurvisie en het Mobiliteitsplan wordt veel te weinig 
aandacht besteed aan een grensoverschrijdende visie op de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is 
volgens D66 een gemiste kans.  
 
Duurzaamheid voorop 
Door middel van duurzame stedenbouw (bijvoorbeeld klimaatneutrale woningen) worden 
ecologische, economische en sociale belangen gecombineerd die aansluiten op de behoeften 
van de burgers, nu en in de toekomst. De inspraak en betrokkenheid van burgers in de 
stedenbouw moet verder versterkt worden. Bij bouwplannen moet altijd rekening worden 
gehouden met omgevingslawaai, milieuaspecten en risico’s met betrekking tot externe 
veiligheid.   
Er moet ook meer aandacht besteed worden aan de levensloopbestendigheid van woningen. 
Door meer ruimte, groen en speel- en recreatievoorzieningen in de woonwijken te creëren, kan 
het wonen in onze gemeente aantrekkelijker gemaakt worden. Hierin past ook het terugbrengen 
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van het water in de stad en het herstel van de beekdalen en de versterking van de ecologische 
hoofdstructuur.   
De hierboven geschetste kwaliteitsverbetering kan positieve effecten opleveren voor de 
dreigende leegloop van de gemeente op lange termijn. Een ruimere opzet van kavels en meer 
groen in de woonomgeving zijn belangrijke kwaliteitsimpulsen voor mensen die overwegen zich 
hier te vestigen. Ook bij de herinrichting van bestaande woonwijken moet hiermee rekening 
worden gehouden. D66 wil daarom oude en kwetsbare woongebieden en bedrijventerreinen 
revitaliseren, herstructureren en herinrichten. Leegstaande panden en bouwvallen moeten zo 
spoedig mogelijk worden herontwikkeld of gesloopt. Vervuilde grond moet zo snel mogelijk 
worden opgeruimd of opgeschoond.   
Monumenten, cultureel erfgoed en beeldbepalende gebouwen of stads- en dorpsgezichten 
moeten zoveel mogelijk beschermd worden. 
 
Ruimtelijke ordening en leefbaarheid  
De leefbaarheid van wijken, kernen en centra hangt vaak af van de daar aanwezige 
economische en sociale activiteiten. Daarbij horen ook voldoende voorzieningen dicht bij de 
eigen woonwijk, zoals detailhandel, sportvoorzieningen, scholen, gezondheidscentra en 
gemeenschapshuizen. Kernen die verdeeld worden door drukke verkeersaders verdienen extra 
aandacht. De mogelijkheden van het omleiden van doorgaande routes moeten serieus worden 
onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn Limbricht, Holtum en Born.  
Om de leefbaarheid en dynamiek van de centra te versterken, wil D66 meer aandacht voor 
betaalbare huisvesting voor ouderen, studenten, starters en éénpersoonshuishoudens (o.a. via 
het project Wonen boven Winkels). De doorstroom van huurders vanuit goedkopere naar 
duurdere woningen moet worden gestimuleerd.                               
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Financiën 
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> Een gezond en verantwoord 
financieel beleid 

> Beperking van de belastingdruk 
> Intergemeentelijke samenwerking 

en een flexibel ambtelijk apparaat 
> Een ander grondbeleid 
> De effecten van decentralisaties 
> Een sterke en onafhankelijke 

rekenkamer 
> Privatisering 
> Inkoopbeleid en Europese 

subsidies 
 
 
 
 
 
D66 wil:  
 

• Een verantwoord en transparant financieel beleid 
• Een nieuwe kerntakendiscussie om goede keuzes te kunnen maken   
• Een goede balans tussen belastingdruk en dienstverlening  
• Een sterkere onafhankelijke rekenkamer 
• Hervorming van het grondbeleid van de gemeente 
• Een betere samenwerking met de buurgemeenten in de (Eu)regio 
• Een onderzoek naar een ambtelijke fusie in de Westelijke Mijnstreek 
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Een gezond en verantwoord financieel beleid 
De financiële situatie van Sittard-Geleen is helaas niet rooskleurig. De landelijke overheid heeft 
flink moeten bezuinigen om het financieringstekort terug te dringen. Hierdoor daalt de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren fors. Een structureel 
begrotingstekort van bijna € 12 miljoen wordt verwacht tot 2017. Dit houdt in dat forse 
aanvullende ombuigingen noodzakelijk zijn. D66 staat voor een financieel degelijk beleid waarin 
geen lasten worden doorgeschoven naar de toekomst. De nieuwe keuzes die gemaakt moeten 
worden vanwege het structurele begrotingstekort moeten worden gebaseerd op een nieuwe 
kerntakendiscussie. Burgers dienen hierin interactief betrokken te worden. Door het aanspreken 
van burgerkracht verwacht D66 dat betere afwegingen kunnen worden gemaakt bij die keuzes.  
Nieuw beleid dient in principe gefinancierd te worden door het schrappen van oud beleid 
(‘nieuw voor oud’). 
Om de juiste afwegingen en verantwoorde keuzes te kunnen maken, moet de gemeenteraad 
een beter inzicht krijgen in de begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening. De 
begroting moet zodanig opgesteld worden dat de gemeenteraad haar budgetrecht optimaal 
kan uitoefenen. Een structureel sluitende en goed onderbouwde begroting is van zeer groot 
belang. Het College van B&W moet helder en transparant verantwoording afleggen over het 
gevoerde financieel beleid zodat de raad haar controlerende taak naar behoren kan uitoefenen.   
 
Beperking van de belastingdruk 
De verleiding is groot om extra lasten via de onroerend zaak belasting (OZB) of andere hogere 
tarieven door te berekenen aan inwoners. D66 is geen voorstander van belastingverhogingen, 
maar kiest voor maatregelen om de kosten van de gemeentelijke dienstverlening te drukken. De 
belastingdruk van de gemeente zal, ook in een tijd van economische recessie, niet te hoog 
moeten zijn. We willen voorkomen dat de kosten voor de burgers te veel gestapeld worden. 
D66 pleit voor een duidelijk en realistisch belastingbeleid voor de lange termijn. Er moet sprake 
zijn van een gezonde balans tussen belastingdruk en de kwaliteit van dienstverlening. Daarom 
vindt D66 bijvoorbeeld een verlaging van de hondenbelasting legitiem. Baatbelastingen mogen 
alleen ingezet worden voor reële en meetbare doelen.  
 
Intergemeentelijke samenwerking en een flexibel ambtelijk apparaat 
Bestaande initiatieven voor intergemeentelijke samenwerking moeten worden versterkt en 
versneld. Naast de reeds in gang gezette samenwerking op het gebied van het Shared Service 
Centre, wil D66 samen met de buurgemeenten een onderzoek naar een verdergaande 
bundeling van de ambtelijke organisaties binnen de Westelijke Mijnstreek. Een (gedeeltelijke) 
ambtelijke fusie wordt niet uitgesloten.  
Bij inhuur van externen dient een gedegen kosten-batenanalyse plaats te vinden. Inhuur van te 
dure adviseurs moet zoveel mogelijk worden vermeden. De inhuur van externen (bijvoorbeeld 
zzp’ers) kan echter wel als een flexibele schil gebruikt worden om een qua capaciteit 
gereduceerd vast ambtelijk apparaat te ondersteunen. Een te rigide toepassing van ‘alles zelf 
willen doen’ moet worden voorkomen. 
 
Een ander grondbeleid 
De afgelopen jaren zijn zware verliezen geleden in de grondexploitatie. Het actieve grondbeleid 
dat de gemeente Sittard-Geleen in het verleden gevoerd heeft is hier voor een groot deel debet 
aan (versterkt door de recessie en krimp). Het grondbeleid dient grondig hervormd te worden 
naar een passief grondbeleid. De gemeente dient geen projectontwikkelaar te zijn maar dit over 
te laten aan de markt. De gemeenteraad kan hier op uitzonderingsbasis gemotiveerd van 
afwijken als dit voor de ontwikkeling van de stad noodzakelijk is. Maar ook in dit soort 
scenario’s is het nog steeds een marktpartij die de ontwikkeling vorm geeft. De gemeente dient 
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hierbij slechts een ondersteunende rol te spelen. Mogelijke risico’s zijn voor rekening van de 
betreffende marktpartij en niet voor de gemeente. 
 
De effecten van de decentralisaties 
Met de decentralisaties krijgen gemeenten een veel grotere financiële verantwoordelijkheid en 
loopt de gemeente een veel groter risico van budgetoverschrijdingen. In de Tweede Kamer 
heeft D66 ervoor gezorgd dat gemeenten optimale beleidsvrijheid hebben door het onderscheid 
tussen de verschillende budgetten voor zorg en welzijn in de sociale pijler weg te halen. Zo kan 
de gemeente het geld dáár besteden waar dit het meeste nodig is. Dit geeft meer 
beleidsvrijheid, maar vraagt ook een beter beheer van de beperkte financiële middelen, zeker 
nu de decentralisaties gepaard gaan met grote bezuinigingen. D66 wil daarom tijdige en 
inzichtelijke begrotingen, financiële discipline, een deugdelijke verantwoording en een gerichte 
controle door de rekenkamer. Vooral in de eerste periode, waarin budgetten en taken naar de 
gemeente overgedragen worden, moet gewerkt wordt binnen de overgedragen budgetten (‘trap 
op, trap af’). Een onbegrensd beslag op de schaarse algemene middelen en grepen uit de 
reserves om de rijksbezuinigingen te compenseren wil D66 voorkomen.  
 
Een sterke en onafhankelijke rekenkamer 
De positie van de lokale rekenkamer wordt liefst in samenwerking met andere gemeenten 
versterkt. D66 pleit voor een verdere borging van de onafhankelijkheid van de rekenkamer (dit 
betekent dat raadsleden geen lid mogen zijn van de rekenkamer). 
 
Privatisering 
Privatisering van gemeentelijke taken (eventueel in samenwerking met andere gemeenten) is 
een optie die door D66 niet op voorhand wordt uitgesloten. Publiek-private samenwerking is 
ook een middel om ombuigingen te kunnen realiseren en risico’s te spreiden. De privatisering 
van het beheer van de parkeergarages en de Stadsschouwburg dient in ieder geval onderzocht 
te worden. 
 
Inkoopbeleid en Europese subsidies 
Besparingen dienen ook gevonden te worden door toepassing van een kritisch inkoopbeleid 
met ruimte voor lokaal MKB, duurzaamheid en social return. Daarnaast moet de gemeente, 
waar mogelijk, Europese subsidietrajecten benutten (bijvoorbeeld Interreg, ESF). De gemeente 
laat daar nog veel te veel kansen liggen. Ook de samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn 
kan hierdoor verder geïntensiveerd worden. 
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Kandidatenlijst D66 
 

1. Bert Kamphuis 
2. Rob Vernhout 
3. Guido Corten 
4. Riël Notermans 
5. Jocelyn Engelhart 
6. Kirsten Blom 
7. Hans Beckers 
8. Peter Borman 
9. Jan-Willem Westra 
10. Björn Bonten 
11. Ralf Wetzels 
12. Leon Vaessen 
13. Frans Drummen  
14. Monique van Stratum 
15. Ellen ten Haaf 
16. Jeroen de Haas 
17. Peter Piëtte 
18. Lei Limpens 

 
 
 
Doe mee met D66 Sittard-Geleen 
     

Volg D66 Sittard-Geleen op Twitter (@D66SGB) en op Facebook. 
Op onze website www.d66sittard-geleen.nl vindt u actuele informatie over 
onze politieke activiteiten. 
Lid worden van D66? Dat kan. Meld u aan via www.d66.nl  
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