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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker

D66 neemt verantwoordelijkheid
De afgelopen vier jaar heeft D66 deel uitgemaakt 
van de coalitie in Sittard-Geleen. Na een periode van 
constructief oppositie voeren, heeft D66 een reputatie 
opgebouwd als betrouwbare en stabiele bestuurspartij. 
D66 bestuurt mee in Den Haag, Gedeputeerde Staten 
van Limburg en zes Limburgse gemeenten, waaronder 
Sittard-Geleen.

D66 erkent het belang van goed onderwijs, goed 
werk en goed wonen. D66 werkt voortvarend aan 
verbetering van de samenwerking met de Belgische 
en Duitse buren. Er zijn - mede dankzij D66 - belangrijke stappen gezet in de richting van 
een Euregionale arbeidsmarkt.

Sittard-Geleen is in het kader van de Global Goals van de Verenigde Naties opnieuw fairtrade 
gemeente geworden. Voor D66 telt iedereen mee; wij sluiten niemand uit. Daarom zetten wij 
ons in voor de acceptatie en integratie van vluchtelingen, statushouders en LHBTI's in onze 
maatschappij. 

Onderwijs is de sleutel voor succes en persoonlijke groei. D66 knokt voor het beste onderwijs 
en eerlijke kansen voor iedereen; met extra aandacht voor ontdekkend leren, techniek, 
cultuureducatie, sport, buurtalen en grensoverschrijdende samenwerking.

D66 gelooft in de kracht van Sittard-Geleen, een veelzijdige en innovatieve gemeente met 
hoogwaardige bedrijvigheid, levendige en goed bereikbare stadscentra, toekomstbestendige 
voorzieningen, een aantrekkelijke woonomgeving en de beste zorg voor onze inwoners. 
Wij staan voor een goede balans tussen economie en werkgelegenheid, leefbaarheid en 
duurzaamheid. Met VDL Nedcar, de Brightlands Chemelot Campus, bedrijven op de Chemelot 
site en een sterke onderwijssector is Sittard-Geleen een belangrijke spil in de economische 
ontwikkeling van Zuid-Limburg. Om de economische kansen van onze gemeente en de 
regio te kunnen verzilveren, kiest D66 voor een intensieve samenwerking in de Westelijke 
Mijnstreek, Zuid-Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

D66 Sittard-Geleen heeft korte lijnen met onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten 
en het College van Gedeputeerde Staten, het Nederlands en het Europees Parlement. Wij 
zullen deze contacten optimaal benutten, in het belang van onze stad en de regio.

Bert Kamphuis, lijsttrekker D66 Sittard-Geleen
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1. Inleiding
Sittard-Geleen is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en te 
recreëren.  De gemeente heeft een breed aanbod van goede voorzieningen. We 
mogen daarbij best ambitieus zijn. Maar welk voorzieningenniveau past bij Sittard-
Geleen, zeker in relatie tot voorzieningen die al beschikbaar zijn in Zuid-Limburg? En 
wat hebben wij daarvoor over? D66 wil duidelijke keuzes maken zodat de gemeente 
Sittard-Geleen in de komende periode binnen de financiële mogelijkheden zo veel 
mogelijk kwaliteit kan leveren voor inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen.
We kunnen niet halsstarrig blijven vasthouden aan alle ambities, hoe waardevol 
die ook zijn. Daarnaast kunnen we het ons niet veroorloven om lastige 
discussies nog langer voor ons uit te schuiven, bijvoorbeeld over de opschaling 
van sportaccommodaties en gemeenschapsvoorzieningen.  Voor bovenlokale 
voorzieningen zoekt D66 bovenlokale oplossingen, samen met de provincie 
Limburg en partners in de regio die ook gebruik maken van deze voorzieningen. Zo 
kan Sittard-Geleen haar rol als centrumgemeente optimaal vervullen en de daarbij 
behorende ambities realiseren.
Samen met burgers, ondernemers en instellingen blijven we investeren in de 
kwaliteit van de stad. Met meer aandacht voor duurzaamheid, groen en het milieu. 
Sittard-Geleen is een sociale gemeente die haar zorgtaken adequaat moet kunnen 
blijven uitvoeren. Hiervoor moet structureel voldoende ruimte worden gereserveerd 
in de begroting. 
Sittard-Geleen is een gemeente die bestaat uit diverse stadsdelen, dorpen en 
kernen, elk met een eigen identiteit en karakter. D66 koestert deze diversiteit maar 
beschouwt Sittard-Geleen als één stad. Wij doen dan ook niet mee aan discussies 
over vermeende achterstelling van stadsdelen, die alleen maar leiden tot een 
onnodige polarisatie.
D66 wil kernen en stadsdelen meer ruimte geven om zelf richting te geven aan 
gewenste ontwikkelingen.
Daarnaast wil D66 de samenwerking in de (Eu)regio versterken. Met omliggende 
gemeenten, met de andere centrumgemeenten in Zuid-Limburg, met onze 
internationale buurgemeenten en de provincie Limburg.

D66 stelt voor de periode 2018-2022 de volgende tien kernpunten centraal:
Een goede balans tussen ambities en beschikbare middelen en een structureel 
sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. De belastingdruk voor inwoners en 
bedrijven mag daarbij maar beperkt stijgen.
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Een samenleving waarin alle inwoners zich veilig en thuis voelen en waarin iedereen 
actief kan meedoen. De gemeente ondersteunt en begeleidt de inwoners bij het 
uitvoeren van eigen initiatieven.

Een adequate uitvoering van de Jeugdzorg/Jeugd GGZ en de Wmo met een structurele 
verankering in de begroting. D66 zal bij de rijksoverheid aandringen op aanpassing van 
de verdeelsleutel voor de budgetten.

Regulering van de teelt en verkoop van soft drugs onder regie van de gemeente zodat 
de overlast die wordt veroorzaakt door straathandel en illegale wietteelt kan worden 
teruggedrongen.

Duurzame en toekomstbestendige voorzieningen. Kwaliteit gaat voor nabijheid. 

Duurzame energie en mobiliteit. D66 wil meer laadpalen voor elektrische auto's, een 
snelle en brede uitrol van Het Groene Net, ruimte voor windmolens en zonnepanelen. 
Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moet worden gestimuleerd.

Bevordering van ondernemerschap en innovatie, versoepeling van regelgeving voor 
ondernemers. D66 wil bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen zo veel 
mogelijk faciliteren.

Een betere aansluiting van het onderwijs op de behoeften van de (Eu)regionale 
arbeidsmarkt, met meer aandacht voor techniek en taal en cultuur van onze buurlanden.

Meer aandacht voor het mkb om de economische basis te verbreden.

Een veilig Sittard-Geleen met meer handhaving en herkenbaar toezicht op straat.
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2. Samenleving, zorg en veiligheid
D66 kiest voor:

Meer ruimte voor eigen initiatief van inwoners en organisaties. D66 wil hen in staat 
stellen zelf initiatieven te nemen en zelfs gemeentelijke taken uit te voeren. De 
gemeente ondersteunt en begeleidt  inwoners hierbij.

Een wijkgerichte aanpak waarbij actief burgerschap en participatie gestimuleerd 
wordt. D66 ondersteunt de gemeentelijke Leefbaarheidsagenda 2025.

Een gemeente waarin alle inwoners zich veilig en thuis voelen, ongeacht afkomst, 
overtuiging en seksuele geaardheid. D66 houdt zich aan de afspraken in het 
Diversiteitspact.

Een adequate uitvoering van de Jeugdzorg/Jeugd GGZ en de Wmo met een 
structurele verankering in de begroting. D66 zal bij de rijksoverheid aandringen op 
aanpassing van de verdeelsleutel voor de zorgbudgetten.

Een veilig Sittard-Geleen met meer handhaving en herkenbaar toezicht op straat. In 
samenwerking met de buurtpreventieteams, WhatsApp buurtpreventiegroepen en 
met meer inzet van wijkagenten, bijzondere opsporingsambtenaren, straatcoaches 
en jongerenwerkers worden wijk- en kernspecifieke problemen aangepakt.
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Regulering van de teelt en verkoop van soft drugs onder regie van de gemeente 
zodat de overlast die wordt veroorzaakt door illegale wietteelt en straathandel kan 
worden teruggedrongen. 

Leefbaarheid
Door de bevolkingskrimp en de vergrijzing staan het voorzieningenniveau en de 
leefbaarheid onder druk, met name in de kleine kernen. Het wordt steeds moeilijker om 
in iedere wijk of kern een eigen basisschool of sportaccommodatie overeind te houden. 
Hetzelfde geldt voor door de gemeente gefinancierde en geëxploiteerde zwembaden 
in ieder stadsdeel; concentratie van zwem- en schaatsvoorzieningen op één locatie is 
dus noodzakelijk. Exploitatie door commerciële partijen wordt niet uitgesloten. D66 wil 
de komende periode beslissingen nemen om dit soort voorzieningen te herstructureren 
op de schaal van stadsdelen en/of de hele gemeente, waarbij toekomstbestendige 
voorzieningen gedeeld kunnen worden door meerdere wijken en kernen. Voor D66 
staat daarbij niet de nabijheid van voorzieningen centraal, maar de kwaliteit en de 
bereikbaarheid. De wijk- buurt- en dorpsplatforms, verenigingen en inwoners worden 
betrokken bij deze moeilijke maar noodzakelijke opgave. 

D66 wil wijken en kernen meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden geven om zelf 
vorm te geven aan de eigen leefomgeving. Inwoners kunnen zelf goed aangeven welke 
behoeften er zijn en hoe de schaarse middelen effectief kunnen worden ingezet. De 
gemeente heeft hierbij een faciliterende en coachende rol en stelt hiervoor budgetten 
ter beschikking, liefst op basis van een zogenaamde burgerbegroting. Een specifiek 
instrument daarbij is het Right to Challenge. Daarbij worden inwoners in staat gesteld 
initiatief te nemen en zelf gemeentelijke taken uit te voeren. De gemeente ondersteunt 
en begeleidt de inwoners bij het uitvoeren van deze initiatieven.

Inclusieve samenleving
D66 kiest voor een inclusieve samenleving en staat voor een gemeente waarin alle 
inwoners zich veilig en thuis voelen, ongeacht herkomst, geloofs- of levensovertuiging 
en seksuele geaardheid. Het COC Limburg heeft samen met vele andere organisaties 
het Diversiteitspact Limburg opgesteld in het verlengde van het Regenboogconvenant 
dat eerder door Sittard-Geleen is ondertekend. Vrijheid en diversiteit zijn volgens D66 
broodnodig voor een vitale samenleving. D66 onderschrijft daarom de doelstellingen 
van het Diversiteitspact en heeft dit pact mede ondertekend. De uitgangspunten 
moeten worden meegenomen in de uitvoering van het gemeentelijke diversiteits- en 
antidiscriminatiebeleid. D66 accepteert geen discriminatie en uitsluiting op basis van 
leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, religie, huidskleur en beperking.
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Het mondiaal beleid moet worden voortgezet, zeker nu de Verenigde Naties de Global 
Goals for Sustainable Development prominent op de agenda hebben gezet en onze 
gemeente hiermee al actief aan de slag is gegaan. Sittard-Geleen heeft een traditie 
opgebouwd als een tolerante stad die zorgt voor al haar inwoners en die de ogen niet 
sluit voor de wereld om ons heen. Als Millennium-, Koploper- en Regenbooggemeente 
heeft Sittard-Geleen zich al jaren ingespannen om het mondiale bewustzijn van onze 
burgers en begrip voor en acceptatie van diversiteit te stimuleren. 

De armoede en conflicten in grote delen van de wereld, de vluchtelingenstroom en het 
belang van integratie en participatie van nieuwkomers maken het ook in de komende 
periode nodig om te blijven investeren in participatie, integratie en tolerantie. D66 
zet in op een goede opvang en begeleiding van nieuwkomers om hen snel te laten 
integreren in onze samenleving en te laten participeren op de arbeidsmarkt.

Zorg
Het gaat inmiddels beter met de economie, ook in Sittard-Geleen. Toch zijn er nog te 
veel kwetsbare groepen die buiten de boot dreigen te vallen. Er is nog altijd sprake van 
kinderarmoede, schuldenproblematiek, wachtlijsten bij de Voedselbank en daklozen 
(ook jongeren). De gemeente moet hier blijvend aandacht aan besteden.

Na de decentralisaties van de jeugdzorg en Wmo zijn in Sittard-Geleen goede 
acties ondernomen om de transitie zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Nu de 
transformatie in volle gang is, moeten we constateren dat er te weinig middelen zijn 
om deze zorgtaken adequaat te kunnen uitvoeren. Zuid-Limburg kent een relatief grote 
zorgvraag onder jeugdigen. Er zijn structureel meer middelen nodig voor de zorgtaken 
van de gemeente; hiermee moet in de begroting  rekening gehouden te worden. D66 
wil aanvullende middelen beschikbaar stellen omdat een verschraling van de zorg 
niet wenselijk is. De tekorten in de Jeugdzorg/Jeugd GGZ waarmee Sittard-Geleen 
net als andere centrumgemeenten wordt geconfronteerd, moeten gecompenseerd 
worden. Hiervoor moet de gemeente Sittard-Geleen via de VNG en de G32 het Rijk 
aanspreken om te komen tot een meer passende verdeelsleutel voor de middelen, die 
dekkend is voor de zorgbehoefte die in onze gemeente bestaat. Als het niet lukt om 
extra middelen van het Rijk te krijgen, moet binnen de gemeentelijke begroting worden 
gezocht naar een oplossing. Iedereen die zorg nodig heeft, moet daar ook een beroep 
op kunnen doen.

De gemeente moet zorgen voor een efficiënte en slagvaardige organisatie zodat de 
afhandeling van aanvragen en toekenningen van zorgarrangementen snel en effectief 
kan plaatsvinden. Hulpbehoevenden moeten tijdig de zorg krijgen die nodig is. In de 
transformatie moet meer aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen, 
zodat er minder vraag is naar zware, curatieve zorgtrajecten.
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D66 zet daaromj in op positieve gezondheid: het vermogen van mensen om zich aan 
te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven.  principe van positieve gezondheid kent zes dimensies: 
lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, de spirituele/ existentiële dimensie, 
kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

We zien ook in Sittard-Geleen steeds meer jongeren in de problemen komen. Op 
regionaal niveau wordt crisisopvang aangeboden voor jongeren die (tijdelijk) hulp 
nodig hebben (o.a. zwerfjongeren en dakloze jongeren), maar er is nog geen eigen 
voorziening voor deze doelgroep in onze gemeente. In Sittard-Geleen wordt deze 
jongeren momenteel opgevangen in de algemene opvangvoorziening, die niet geschikt 
is voor deze doelgroep. Daarom wil D66 dat ook in Sittard-Geleen een voorziening 
wordt aangeboden voor crisisopvang voor jongeren.

In Sittard-Geleen wordt gelukkig al veel aandacht besteed aan armoedebestrijding, 
mede door de inzet van vrijwilligers. Desondanks groeit in onze gemeente één op de 9 
kinderen op in armoede. Tegelijkertijd zien we ook een toename van het aantal mensen 
dat wordt geconfronteerd met schuldenproblematiek. De gemeente moet lef en durf 
tonen om preventief te investeren in schuldhulpverlening en bestrijding van armoede. 

Om de maatschappelijke participatie van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen te 
bevorderen, zet D66 in op het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds en de uitvoering 
van het nieuwe programma Kansen voor alle Kinderen. 

Door vergrijzing neemt het aantal senioren in onze gemeente toe. D66 vindt het van 
belang dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen blijven 
participeren in de gemeenschap. Bij vraagstukken als het op peil houden van het 
voorzieningenniveau, bereikbaarheid en de ruimtelijke inrichting moet rekening worden 
gehouden met de belangen van ouderen in onze gemeente. 

Naast de Wmo-voorzieningen wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers 
en mantelzorgers. De gemeente moet deze mantelzorgers, die een onmisbare schakel 
zijn in de zorgverlening, zoveel mogelijk ontzorgen en faciliteren. Door middel van een 
mantelzorgcompliment of tegoedbon (bijvoorbeeld een Gezondbon) kan de gemeente 
haar waardering tonen voor de inzet van mantelzorgers. 

Lokale initiatieven die een aantoonbare meerwaarde hebben voor burgers in een 
kwetsbare positie of hulpbehoevend zijn, worden ondersteund.
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Het project Burgerhart (AED-netwerk) moet worden uitgebreid zodat er een goede 
dekking is van AED-apparatuur over de hele gemeente. Hiervoor zijn ook voldoende 
vrijwilligers nodig. De gemeente moet mensen blijven stimuleren om zich hiervoor in 
te zetten. Ook vindt D66 het belangrijk dat in het onderwijs meer aandacht wordt 
besteed aan reanimatietraining. 
D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. Er is recent 
een goede stap gezet met de oprichting van een gezamenlijk participatiebedrijf in 
de Westelijke Mijnstreek (voor de gemeenten Beek en Sittard-Geleen), in samenhang 
met de Sociale Dienst. Doel hiervan is om meer kansen te bieden voor participatie 
van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij kijken daarbij nadrukkelijk naar wat 
mensen wel kunnen, met meer aandacht voor individuele competenties. De gemeente 
moet bedrijven en instellingen stimuleren om hiervoor werkplekken aan te bieden, 
ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Voor 
inwoners met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt vindt D66 het behoud van 
beschutte werkplekken van groot belang; deze moeten ook in de toekomst beschikbaar 
blijven.

D66 wil dat Sittard-Geleen zich conformeert aan de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens met een Handicap van de Verenigde Naties, die o.a. is 
opgesteld om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan 
de maatschappij. In overleg met belangenorganisaties en werkgroepen willen wij de 
komende jaren letterlijk en figuurlijk de drempels verwijderen waarmee deze doelgroep 
wordt geconfronteerd.

D66 vindt het belangrijk dat de uitvoering van het sociale beleid van onze gemeente 
goed wordt gemonitord en gecontroleerd, en dat burgers en adviesorganen voldoende 
mogelijkheden krijgen voor inspraak, medezeggenschap en (indien nodig) bezwaar 
kunnen aantekenen tegen de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daarom wil D66 
een onafhankelijk orgaan (ombudsfunctie) instellen voor het hele sociale domein.

Openbare orde en veiligheid
Sittard-Geleen moet een gemeente zijn waarin mensen aangenaam en veilig kunnen 
wonen, met zo weinig mogelijk overlast. Een veilige en aangename woonomgeving 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, de overheid en de politie. Het 
terugdringen van criminaliteit en overlast door alle maatschappelijke geledingen is 
noodzakelijk. Hierbij is een wijkgerichte aanpak, samen met de inwoners, van groot 
belang. In samenwerking met buurtpreventieteams en met meer inzet van wijkagenten, 
bijzondere opsporingsambtenaren, straatcoaches en jongerenwerkers kunnen wijk- 
en kernspecifieke problemen effectief worden aangepakt. 
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De inzet van WhatsApp buurtpreventiegroepen wordt gecontinueerd omdat uit 
evaluaties blijkt dat deze groepen een belangrijke preventieve bijdrage leveren. In 
het buitengebied moet strenger gehandhaafd worden bij illegale activiteiten, zoals 
milieudelicten, stroperij en afvaldumping.

De bestrijding van zware en ondermijnende criminaliteit maar ook van diefstal blijft ook 
voor D66 een prioriteit. 

De overlast als gevolg van de gedoogde verkoop van softdrugs dient teruggedrongen te 
worden. Enerzijds door de wietteelt onder regie van de gemeente te laten plaatsvinden en 
anderzijds door de negatieve effecten van de handhaving van het ingezetenencriterium 
bij coffeeshops (overlast in de wijken) aan te pakken. Het (gewijzigde) drugsbeleid mag 
niet ten koste gaan van de veiligheid. Bij de vestiging van coffeeshops zal de locatie 
zorgvuldiger moeten worden afgewogen, zodat overlast voor de directe omgeving kan 
worden voorkomen.

Er zijn veel instrumenten die de veiligheid en het veiligheidsgevoel kunnen vergroten. 
D66 kiest daarbij niet automatisch voor een uitbreiding van het cameratoezicht. D66 
zal alleen instemmen met meer cameratoezicht als blijkt dat dit echt noodzakelijk is en 
effectief kan worden ingezet zonder inbreuk op de privacy van mensen. D66 pleit voor 
een regelmatige evaluatie van de inzet van cameratoezicht. 

Ook in Sittard-Geleen zien we signalen van radicalisering, D66 maakt zich zorgen, 
met name over een mogelijke radicalisering van jongeren in onze gemeente. D66 wil 
voorkomen dat jongeren geïsoleerd raken en zet daarom in op een actieve, wijkgerichte 
en preventieve aanpak om eventuele signalen van radicalisering zo snel mogelijk in 
beeld te krijgen. Daarbij betrekken wij ook scholen, moskeeën en verenigingen. De 
gemeente moet voortdurend de vinger aan de pols houden door de dialoog met alle 
geloofsgemeenschappen te voeren. Het gaat overigens niet alleen om radicalisering op 
basis van religie maar ook om links- en rechtsextremisme en intolerantie en uitsluiting.
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3. Ruimte, wonen en mobiliteit
D66 kiest voor:

Herstructurering en kwaliteitsverbetering van bestaande bebouwing. Geen 
uitbreiding van woningbouw in het buitengebied.

Duurzame en levensloopbestendige woningen.

Betere parkeerfaciliteiten, onder andere door de openingstijden van parkeergarages 
te verruimen en betaling achteraf (via de smartphone).

Meer geld voor verkeersveiligheid en verbetering van de infrastructuur.
Aanpak van de grootste verkeersknelpunten op de N276.

Een betere ontsluiting van de wijken Beekdal en Hoogveld.

Voorrang voor de fiets en het openbaar vervoer; actualisatie van het fietsbeleidsplan. 

Mobiliteitsmanagement om het autoverkeer terug te dringen, met name in de spits. 

Opwaardering van de het OV-knooppunt in Sittard (NS-station en omgeving).
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Ruimtelijke ordening en huisvesting
Zoals in geheel Zuid-Limburg, zal ook Sittard-Geleen worden geconfronteerd met 
een overschot aan winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Dit hangt deels samen 
met demografische ontwikkelingen, maar ook met veranderende wensen en eisen 
ten aanzien van hoe we willen wonen, werken, winkelen en recreëren. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen zet D66 vooral in op kwalitatieve verbeteringen van de gebouwde 
omgeving. D66 kiest dus niet voor nieuwe stads- of dorpsuitbreidingen, maar voor 
kwaliteitsverbetering van het bestaande areaal. 

In grote delen van de provincie Limburg is nog steeds sprake van krimp van de 
bevolking. Dit wordt veroorzaakt door het lage geboortecijfer. Het aantal vertrekkende 
en zich vestigende mensen, zowel buitenlands als binnenlands, is nagenoeg gelijk. 
Prognoses geven aan dat het aantal inwoners van de gemeente Sittard-Geleen 
verder zal gaan dalen, tot onder de 90.000. Samen met de vergrijzing en de daling 
van het aantal personen per huishouden vraagt dit om een transformatie van de 
woningmarkt. Dat maakt dat ook ons beleid daarop aangepast moet worden. De 
opbouw van het woningareaal zal moeten worden aangepast aan de veranderende 
vraag en kwaliteitseisen. D66 is daarom voorstander van een regeling die particulieren 
ondersteunt hun woningen duurzaam en levensloopbestendig te maken. Wij streven 
naar een evenwichtig aanbod van koop- en huurwoningen. Er is vraag naar betaalbare 
huur- en koopwoningen maar ook naar woningen in het middensegment. Een betere 
doorstroming op de woningmarkt kan bijdragen aan een betere verdeling van het 
bestaande woningenbestand.

Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijvigheid te creëren, dient geïnvesteerd 
te worden in een aantrekkelijk woonklimaat. Zo wordt Sittard-Geleen aantrekkelijker 
voor nieuwe werknemers die zich willen vestigen in onze gemeente.

Verkeer en mobiliteit
D66 blijft investeren in verkeersveiligheid en de kwaliteit van de infrastructuur. Ons 
wegennet is dringend toe aan onderhoud. Dit onderhoud moet zoveel mogelijk 
gekoppeld worden aan verbetering van de verkeersveiligheid. Heel wat knelpunten zijn 
de afgelopen jaren al aangepakt en de volgende projecten zijn al voorbereid. Maar het 
werk is nog lang niet af. D66 wil hiervoor ook in de komende raadsperiode voldoende 
geld voor uittrekken. Daarbij gaat het met name om verkeersveiligheid maar ook om 
verbetering van de doorstroming van verkeer en de bereikbaarheid van onze centra. 
De grootste knelpunten in de verkeersstructuur van Sittard-Geleen moeten zo snel 
mogelijk worden opgepakt. De doorstroming op de N276 is door de ongelijkvloerse 
kruising ter hoogte van de Dr Nolenslaan weliswaar verbeterd, maar hierdoor ontstaan 
nieuwe opstoppingen bij de kruising Middenweg/Heerlenerweg en de kruising 
Hasseltsebaan/Hoogveldlaan bij de wijk Hoogveld.
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De gemeente moet bij de provincie aandringen op een snelle oplossing van deze 
knelpunten op het provinciale wegennet. Daarnaast wil D66 een betere ontsluiting 
van de wijken Beekdal en Hoogveld. Ook de bereikbaarheid van Sittard-Oost moet in 
overleg met onze Duitse buren verbeterd worden om een snellere verbinding met het 
hoofdwegennet te realiseren.

Het gemeentelijke fietsbeleidsplan, dat in 2009 is vastgesteld, en het mobiliteitsplan 
moeten geactualiseerd worden. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan het 
toe-nemend gebruik van e-bikes, speed pedelecs en snelfietsroutes.

D66 wil het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen. D66 zet zich ook 
in voor innovatieve ontwikkelingen waarbij niet het bezit van een vervoermiddel centraal 
staat maar het gebruik, zoals SMART mobility en Mobility as a Service (MaaS). In het 
openbaar vervoer moeten de grensoverschrijdende verbindingen naar België en Duits-
land verbeterd worden. De bekendheid en het gebruik van de busverbinding tussen 
Sittard en Geilenkirchen (lijn SB3) moet worden gestimuleerd. De drielandentrein die 
gaat rijden tussen Luik, Maastricht, Heerlen en Aken is een veelbelovende verbetering 
van de grensoverschrijdende infrastructuur. D66 ondersteunt de provinciale lobby voor 
het realiseren van de grensoverschrijdende spoorverbindingen Eindhoven-Aken-Keulen 
en Eindhoven-Maastricht-Luik, met goede aansluitingen op de hogesnelheidslijnen in 
Aken en Luik.

De stationsomgeving in Sittard is dringend toe aan een opwaardering. Als één van 
de belangrijkste knooppunten voor het openbaar vervoer in Limburg verdient de 
stationsomgeving een impuls, zowel aan de voor- als achterzijde van het NS-station. 
We rekenen daarbij op de financiële steun van de provincie, die geld heeft uitgetrokken 
voor opwaardering en versterking van de aantrekkelijkheid van OV-knooppunten in 
Limburg. 

De veiligheid van fietsers en voetgangers dient verder verbeterd te worden. D66 streeft 
naar een significante reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Dit kan onder meer 
door aanleg van meer rotondes, vrijliggende fietspaden en een betere afstemming 
van verkeerslichten. Dit komt ook de doorstroming van het verkeer ten goede. In 30-
km gebieden in woonwijken en bij scholen moet strenger gehandhaafd worden op 
snelheidsovertredingen en onveilig parkeergedrag. Niet alles kan worden opgelost met 
fysieke maatregelen. Daarom blijft D66 volop inzetten op voorlichtingscampagnes, 
verkeerseducatie en gedragsverandering, in samenwerking met het onderwijs, Veilig 
Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).
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Er is meer dan voldoende parkeercapaciteit voor auto's in de gemeente. Het gebruik 
van parkeergarages en parkeerterreinen moet worden gestimuleerd om een sluitende 
exploitatie van deze voorzieningen mogelijk te maken en om de parkeeroverlast in de 
wijken terug te dringen. Hiervoor moeten de parkeerfaciliteiten worden verbeterd, o.a. 
door de openingstijden van parkeergarages te verruimen en op alle parkeerterreinen 
betaling achteraf (ook via de smartphone) mogelijk te maken. Door uitbesteding of 
privatisering kan het beheer van de parkeergarages geprofessionaliseerd worden.

D66 hecht groot belang aan een goed netwerk van bewaakte fietsenstallingen in onze 
gemeente, ook in de late avonduren (in de centra en bij de stations). De invoering van 
een klantvriendelijk toegangssysteem kan hierbij behulpzaam zijn. Om een en ander 
betaalbaar te kunnen houden, mag aan gebruikers van deze stallingen een kleine 
financiële bijdrage gevraagd worden.

D66 pleit voor voortzetting van de succesvolle aanpak van Maastricht Bereikbaar in 
Zuid-Limburg. Met deze aanpak kunnen ook in Sittard-Geleen effectieve maatregelen 
worden genomen om de automobiliteit terug te dringen (onder andere via spitsmijding, 
werkgeversaanpak, stimulering van het gebruik van e-bikes, deelfietsen en carpoolen).

Vervoer en logistiek
Gelukkig trekt de economie weer aan. Sittard-Geleen is de economische motor van 
Zuid-Limburg. De economische ontwikkeling leidt tot een verdere groei van transport 
en logistiek en meer verkeersbewegingen op ons wegennet. De gemeente moet 
samen met de provincie en het Rijk zorgen voor een balans tussen economische 
groei, leefbaarheid en veiligheid. D66 vraagt hierbij onder meer aandacht voor 
de verkeersafwikkeling bij VDL Nedcar en de Chemelot site, mede in relatie tot de 
verbreding van de A2. 

Goederenvervoer over het spoor dient veilig plaats te vinden, met zo weinig 
mogelijk overlast voor de omgeving en zonder overschrijdingen van de wettelijke 
veiligheidsnormen. D66 zet daarom in op de realisatie van de zuidelijke spooraansluiting 
bij Chemelot. De overlast van geparkeerde vrachtwagens dient geminimaliseerd 
te worden. Naast handhaving op ongewenst parkeergedrag in woonwijken en op 
bedrijventerreinen, wil D66 dat in overleg met de provincie, het Rijk, het bedrijfsleven 
en de transportsector ook in onze regio een veilige en betaalbare parkeervoorziening 
voor vrachtwagens wordt gerealiseerd. 

D66 zal de ontwikkeling van Maastricht-Aachen Airport blijven steunen mits er sprake 
is van een levensvatbare businesscase. D66 wil wel dat rekening wordt gehouden met 
de effecten van een toename van het aantal vluchten op de omgeving.
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4. Milieu en duurzaamheid
D66 kiest voor:

Meer aandacht voor het lokale energie- en klimaatbeleid en een actieve bijdrage 
om de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren.

Duurzame vormen van energie en mobiliteit, o.a. door meer laadpalen voor 
elektrische auto's, uitbreiding van Het Groene Net, meer ruimte voor windmolens 
en zonnepanelen en bevordering van het gebruik van fiets en openbaar vervoer. 

Een voorbeeld- en voortrekkersrol van de gemeente bij verduurzaming.

Kwaliteit van de leefomgeving
We moeten goed voorbereid zijn op de gevolgen van de economische groei voor 
de leefbaarheid, die steeds meer onder druk komt te staan in dit smalle stukje 
Nederland. Denk hierbij aan de eerder genoemde toename van de economische en 
logistieke ontwikkelingen. De omgeving moet vroegtijdig worden betrokken bij deze 
ontwikkelingen en de gemeente moet zich inspannen om negatieve effecten voor de 
leefbaarheid te minimaliseren of te compenseren. De economische ontwikkeling in de 
regio is goed voor de werkgelegenheid maar dient gepaard te gaan met aandacht voor 
verdere natuurontwikkeling.
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Energie en duurzaamheid
D66 onderkent ten volle de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan (reductie 
van broeikasgassen). Daarnaast erkent D66 de noodzaak om beleid te voeren dat 
rekening houdt met de veranderingen die niet meer kunnen worden gekeerd (adaptatie). 
D66 heeft het vertrouwen en de wil om ook dit probleem aan te pakken, ook op lokaal 
niveau.

D66 staat achter de ambitieuze lange-termijn duurzaamheidsdoelstellingen van de 
gemeente en de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat betekent dat we over 30 jaar 
geen aardgas meer mogen gebruiken om onze woningen te verwarmen. Daarom zet 
D66 in op duurzame vormen van energie, zoals wind- en zonne-energie en benutting 
van restwarmte. Iedere keer als een straat wordt opgebroken, moeten we nadenken 
of dat het moment is om onder die straat het energienetwerk voor de toekomst 
aan te leggen. Dat kunnen elektriciteitskabels zijn met een hogere capaciteit omdat 
meer huizen verwarmd worden met warmtepompen, leidingen voor het Groene Net 
of geothermie of leidingen voor duurzaam geproduceerd gas. D66 wil dat nieuwe 
woningen en  andere panden gasloos worden verwarmd. Het gebruik van energie via 
Het Groene Net, warmtepompen, zonnepanelen en windmolens zal daarom snel moet 
worden bevorderd. De optimale benutting van restwarmte van de Chemelot site moet 
verder worden onderzocht. De aanleg van Het Groene Net in de Westelijke Mijnstreek 
moet versneld en op grotere schaal uitgevoerd worden, in samenwerking met Chemelot, 
de biomassacentrale en de provincie. D66 wil ook meer ruimte voor windmolens en 
zonnepanelen en zonneparken. Hierbij zal in overleg met belangenorganisaties en 
omwonenden naar een goede inpassing in de omgeving worden gezocht.

De Provinciale Statenfractie van D66 heeft het initiatief genomen om samen met 
gemeenten te onderzoeken wat het beste alternatief is voor het gebruik van fossiele 
energie. D66 wil dat Sittard-Geleen actief meewerkt aan dit onderzoek. Samen met 
Enexis zal verkend moeten worden hoe een duurzaam en toekomstbestendig netwerk 
gerealiseerd kan worden, met aandacht voor een betaalbare energievoorziening voor 
onze inwoners. Enexis moet zodanig investeren, dat de gebruikers tegen zo laag 
mogelijke kosten een duurzame toekomst tegemoet gaan. Daarnaast wil D66 dat de 
gemeente ruimte biedt aan nieuwe, innovatieve duurzaamheidsprojecten (zowel klein- 
als grootschalig).

Lokale platforms worden betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid. Initiatieven van lokale energiecoöperaties worden ondersteund 
en gefaciliteerd.
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Het gebruik van kernenergie is voor D66 geen toekomstbestendige oplossing. Zolang 
duurzame oplossingen nog niet voor 100% in de energiebehoefte kunnen voorzien, 
blijft het gebruik van kernenergie op korte termijn helaas noodzakelijk. Maar dan wel 
op een veilige manier. Vanuit dat perspectief is D66 voorstander van een snelle sluiting 
van onveilige kerncentrales, zoals die van Tihange (B).

De gemeente heeft een belangrijke voortrekkers- en voorbeeldrol voor een duurzame 
toekomst. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen 
te verduurzamen, door het wagenpark en installaties te verduurzamen en door 
duurzaamheid te verankeren in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
D66 pleit ook voor maatregelen om de mobiliteit in onze gemeente duurzamer te maken. 
Een uitgebreidere infrastructuur van laadpalen voor elektrische auto's is daarvoor 
nodig. Ook het gebruik van waterstof als brandstof moet worden onderzocht. Het 
wagenpark van de gemeente moet volledig duurzaam worden. In de OV-concessie 
van de provincie is vastgelegd dat de bussen van Arriva binnen 10 jaar elektrisch gaan 
rijden (in navolging van Maastricht en Venlo). Dit levert een belangrijke bijdrage aan het 
terugdringen van de uitstoot van CO2.

Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn landelijke regelingen en subsidies 
beschikbaar. De gemeente moet optimaal gebruik maken van deze mogelijkheden. 

Klimaat, natuur en milieu
De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor  mensen, om hun 
eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, 
kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen 
voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen 
lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei 
en innovatie zorgen voor oplossingen, banen en welvaart. Mits die groei niet ten 
koste gaat van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar 
een welvarende toekomst. (www.d66.nl)

19



5. Werken en ondernemen
D66 kiest voor:

Ondernemerschap en innovatie. D66 wil de regelgeving voor ondernemers 
versoepelen en bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen zo veel mogelijk 
faciliteren.

Meer aandacht voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

Compacte en levendige stadscentra in Sittard en Geleen.

Doorontwikkeling van de Brightlands Chemelot Campus.  

Een groene Graetheide.

Economie
De ontwikkeling van de economische clusters in Sittard-Geleen op het gebied van 
automotive, chemie & materialen  en logistiek, de verbindingen met het life sciences 
cluster in Maastricht en het smart services cluster in Heerlen, met dragende spelers 
zoals DSM, de Brightlands Chemelot Campus, VDL Nedcar, Sabic en OCI Nitrogen  
bieden enorme kansen voor Sittard-Geleen en Zuid-Limburg (en Nederland). 
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Veel stakeholders geven aan dat dit het goud is dat gedolven kan worden voor de 
inwoners van Sittard-Geleen en Zuid-Limburg. Deze kansen kunnen worden benut 
als het overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen lukt om hecht samen te werken 
in de driehoek economie-onderwijs-arbeidsmarkt, partijen binnen en tussen de drie 
clusters synergie bereiken in hun groeistrategieën en als het mkb-bedrijven lukt om te 
groeien door  samen te werken met de bedrijven en kennisinstellingen in de hierboven 
genoemde clusters. Het perspectief van een grensoverschrijdende agglomeratie komt 
in zicht door deze clusters te koppelen aan vergelijkbare ontwikkelingen in de Euregio 
Maas-Rijn (Aken, Hasselt en Genk) en in de toptechnologische driehoek Eindhoven-
Leuven-Aken. 
 
Een sterkere samenwerking in Zuid-Limburg en in de Euregio is bittere noodzaak 
om te kunnen concurreren met andere regio's in Nederland en Europa. Er zijn twee 
grote bedreigingen voor Sittard-Geleen. In de eerste plaats is dat de toename van de 
samenwerkingskracht in andere Nederlandse en Europese regio's en de toename van 
het verschil tussen sterke en zwakke regio's. De zwakke regio's zullen als eersten 'de 
slag om goed personeel' verliezen. De tweede bedreiging wordt gevormd door de 
snelle veranderingen in de wereld op maatschappelijk en technologisch gebied. Om 
op deze veranderingen in te kunnen spelen en in de verre toekomst zelfs koploper te 
zijn, moet het vermogen ontwikkeld worden om - samen met alle maatschappelijke 
partners - wendbaar  te zijn en snel een ander pad te kunnen kiezen om de doelen te 
bereiken. Veranderkracht is noodzakelijk.

Daarom steunt D66 de doorstart van Limburg Economic Development (LED) en de 
totstandkoming van een economische topregio in Zuid-Limburg en de Euregio Maas-
Rijn, door voortzetting en versterking van de samenwerking in triple-helix verband 
(ondernemers, onderwijs en overheid).

Ondernemerschap
D66 wil ondernemerschap en innovatie in onze gemeente en regio bevorderen en staat 
voor een ondernemersvriendelijke gemeente met zo weinig mogelijk drempels voor 
de vestiging van nieuwe winkelbedrijven. D66 wil de economische basis verbreden 
door bijzondere aandacht te schenken aan het mkb en geeft daarom ruim baan aan 
het mkb, kleine zelfstandigen en zzp'ers. Wij stimuleren maatschappelijk verantwoord 
en duurzaam ondernemerschap. D66 wil onderzoeken of Bedrijven Investeringszones 
(BIZ) een waardevolle toevoeging kunnen zijn voor het ondernemersklimaat in 
onze gemeente. In deze zones kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in een 
aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

21



D66 vindt 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. 

Om de beleving van de stadscentra verder te verbeteren, is D66 is voor verruiming 
van mogelijkheden van mengvormen van horeca en retail (het zogenaamde blurring). 
Dit soort innovatieve vormen van ondernemen moet gestimuleerd worden om een 
antwoord te kunnen geven op het veranderend koopgedrag van consumenten (fun 
shopping en online shopping is enorm toegenomen). D66 pleit voor meer vrijheid van 
ondernemers om zelf de openingstijden van hun winkels te bepalen. De openingstijden 
en het aantal koopzondagen mogen wat D66 betreft worden verruimd.

Detailhandel en bedrijventerreinen
Ondanks de opleving van de economie, is er nog altijd veel leegstand van commercieel 
vastgoed. D66 kiest voor een verdunning van de bestaande vastgoedvoorraad in de 
segmenten winkels, kantoren en bedrijventerreinen, daar waar sprake is van een 
overschot. Het winkelbestand moet verkleind worden, passend bij de omvang van 
de centra. D66 zet in op compacte maar levendige en aantrekkelijke stadscentra, 
met een gevarieerd aanbod van winkels en horecagelegenheden. Het gebied van 
winkelcentrum Den Tempel verkeert in slechte staat en verdient daarom een upgrade. 
De gemeente moet bij de eigenaren aandringen op een kwaliteitsverbetering.

D66 wil de vestiging van grootschalige detailhandelsvestigingen in onze gemeente 
faciliteren (in maar ook buiten de stadscentra) omdat deze veel bezoekers uit de hele 
regio aantrekken. 

D66 wil de ontwikkeling van bedrijventerrein Holtum-Noord en de haven van Born 
faciliteren. De gemeente Sittard-Geleen kan profiteren van de aanwezigheid van de 
economische activiteiten bij Chemelot en VDL Nedcar. Hier wordt veel werkgelegenheid 
gecreëerd voor onze regio. D66 steunt dan ook de doorontwikkeling van VDL Nedcar 
en de Brightlands  Chemelot Campus. Op het moment dat op de bestaande Chemelot 
site geen uitbreidingsmogelijkheden meer voorhanden zijn, wil D66 een uitbreiding 
toestaan op de Lexhy, maar uitsluitend voor campusgerelateerde ontwikkelingen. Het 
verlies aan natuurgebied dient dan wel gecompenseerd te worden, bijvoorbeeld op het 
Graetheideterrein. D66 blijft voorstander van een groene Graetheide.
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Werkgelegenheid
Ondanks bovenvermelde positieve economische ontwikkelingen, kost het nog veel 
moeite om te kunnen voldoen aan de vraag van bedrijven naar werknemers. Hiervoor 
worden gelukkig al diverse instrumenten ingezet op Zuid-Limburgse schaal. Een 
goede regie op regionaal niveau is hiervoor nodig, in nauwe samenwerking met andere 
centrumgemeenten. 

Met een gericht actieplan kunnen in samenwerking met andere gemeenten en de 
provincie knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdwerkloosheid en tekorten 
in bepaalde sectoren, aangepakt worden. De participatie van statushouders op de 
arbeidsmarkt verdient extra aandacht, bijvoorbeeld door leer-werktrajecten te faciliteren 
in samenwerking met het bedrijfsleven.

D66 zet in op de totstandkoming van een Euregionale arbeidsmarkt, o.a. door de 
verbetering van de informatievoorziening via grensinformatiepunten en participatie van 
onze gemeente in de  service grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.

Kansen voor Zuid-Limburg
In de regio's Zuid-Limburg, Tongeren, Aken en Luik bestaan grote mogelijkheden 
voor de banenmarkt. Tenminste, als er minder grensweerstanden zouden zijn. Er 
is in potentie een gemeenschappelijke arbeidsmarkt en een gemeenschappelijk 
verzorgingsgebied dat kansen biedt voor de inwoners en de bedrijven in de 
grensregio's. Daarbij ligt de focus op het wegnemen van juridische, sociale en 
culturele (inclusief taal) barrières. 
(www.rijksoverheid.nl).
In Limburg werken wij met de citydeal Eurolab, ITEM, grensinfopunten, de Service 
Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling en het Actieplan Grensoverschrijdend 
Leren en Werken aan een betere toekomst voor onze regio.
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6. Onderwijs, cultuur en sport
D66 kiest voor:

Aansluiting van onderwijs op de (eu)regionale arbeidsmarkt. Met meer aandacht 
voor techniek en taal en cultuur van onze buurlanden.

Geen bezuinigingen op cultuur. Cultuur is een belangrijk bindmiddel in onze 
samenleving en draagt bij aan het vestigingsklimaat in onze gemeente.

Een gevarieerd evenementenbeleid.

Duurzame en toekomstbestendige voorzieningen. Kwaliteit gaat voor nabijheid. 

Opschaling en concentratie van gemeentelijke sportvoorzieningen.

Onderwijs
Sittard-Geleen kent een breed aanbod in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. 
De opleidingen van Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool zijn in het centrum van 
Sittard gevestigd. De komst van studenten en personeel naar het centrum levert een 
positieve bijdrage aan de dynamiek van de stad. De gemeente heeft in samenwerking 
met Zuyd Hogeschool enkele leegstaande winkelpanden een nieuwe functie kunnen 
geven voor studenten en lectoraten. 
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Om de wisselwerking tussen de gemeente en het onderwijs te vergroten, moeten 
evenementen georganiseerd door de onderwijsinstellingen  toegevoegd worden aan  
de gemeentelijke evenementenkalender. De gemeente moet samen met het hbo en 
het mbo (Leeuwenborgh, Arcus College en Gilde Opleidingen) het initiatief nemen voor 
de invulling van een programma Student en Stad, om studenten meer te binden aan 
Sittard-Geleen.
In het vmbo krijgt het DaCapo College na heel lang wachten eindelijk nieuwe huisvesting 
in het  gebouw van de voormalige HEAO aan de Havikstraat. De nieuwe locatie biedt 
mogelijkheden voor doorlopende leerlijnen (met name voor de techniekopleidingen) en 
samenwerking met het mbo (Leeuwenborgh).

D66 wil het onderwijs beter aansluit op de behoefte van de (eu)regionale  
arbeidsmarkt. Vanwege de aanwezigheid van de chemische en automotive industrie 
dient meer aandacht te worden besteed aan technische vakken door promotie van 
techniekonderwijs en ontdekkend en onderzoekend leren (STEM II, koppeling aan de 
Brightlands Chemelot Campus, Het Groene Net, VDL Nedcar).

Door de nabijheid van België en Duitsland is het belangrijk dat in het onderwijs meer 
aandacht wordt besteed aan de bevordering van de kennis van taal en cultuur van 
onze buurlanden. Grensoverschrijdende samenwerking van scholen en leerlingen/ 
studenten dient ondersteund te worden, evenals grensoverschrijdend leren en werken. 
Hierbij moet worden aangesloten bij het actieprogramma Grensoverschrijdend Leren 
en Werken van de Provincie Limburg. Schoolbesturen in het primair en voortgezet 
onderwijs kunnen worden gestimuleerd om meer aandacht te besteden aan de Duitse 
taal en om eventueel het predicaat Euregioschool te verwerven voor hun scholen.
D66 ziet dit als een heel belangrijke investering in de ontwikkeling van een 
grensoverschrijdende mindset bij onze jongeren.

De demografische ontwikkelingen hebben een grote impact gehad. In het basisonderwijs 
is het landschap de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Er zijn al diverse scholen 
gefuseerd of gesloten. Deze ontwikkeling zal zich ook de komende jaren voortzetten. 
Meer basisscholen zullen getroffen worden, en wellicht zullen ook in Sittard-Geleen 
nog enkele scholen opgeheven moeten worden. De krimp treft inmiddels ook al het 
voortgezet onderwijs. Omdat goed en bereikbaar onderwijs ook voor de toekomst 
geborgd moet blijven, wil D66 dat samen met schoolbesturen proactief gehandeld 
wordt. De gemeente en de schoolbesturen hebben daarbij een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Samen moeten we de regie voeren op onderwijshuisvesting 
en een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen. Daarbij dient zoveel mogelijk 
gestreefd te worden naar de vorming van toekomstbestendige en integrale kindcentra 
(IKC's), waarbij naast de scholen ook andere kindpartners aansluiten (bijvoorbeeld 
kinderopvang).
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Voortijdige schooluitval is ook in Sittard-Geleen nog steeds een probleem. D66 wil de 
lokale en regionale VSV-projecten en trajecten die vooral gericht zijn op preventie en het 
verwerven van startkwalificaties ook de komende jaren voortzetten. De problematiek 
van thuiszitters moet aangepakt worden. De inzet van de leerplichtambtenaren moet 
gericht zijn op preventie, snelle signalering en handhaving. Jongeren mogen niet langs 
de kant komen te staan. 

D66 zet in op gezonde en veilige scholen. Dit betekent onder andere dat aandacht 
moet worden besteed aan gezonde voeding, een gezonde leefstijl, respect, tolerantie 
en het voorkomen van radicalisering naast zaken als verkeerseducatie, infrastructurele 
maatre-gelen (bijvoorbeeld parkeer- en stopverboden, de inrichting van kiss & ride 
zones bij scholen) en handhaving. Het aantal scholen dat een verkeersconvenant sluit 
met de gemeente en de provincie dient uitgebreid te worden.  D66 wil scholen als 
partners betrekken bij de hierboven genoemde zaken, zodat effectiever kan worden 
ingezet op gedragsbeïnvloeding die past bij de gemeentelijke uitgangspunten op 
het gebied van o.a. positieve gezondheid, sport en bewegen, verkeersveiligheid, 
antidiscriminatie, mondiaal-  en LHTBI-beleid.

Cultuur
D66 wil niet bezuinigen op kunst en cultuur; cultuur is een belangrijk bindmiddel 
in onze samenleving en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een 
positieve uitstraling van onze gemeente in de regio. Een goed ontwikkelde kunst- en 
cultuursector draagt bij aan een open en verbonden samenleving.

D66 staat voor een bruisend uitgaansleven en een gevarieerd evenementenaanbod. 
Evenementen zijn van groot belang voor onze gemeente. Evenementen die al een 
traditie hebben opgebouwd en die een onmisbaar onderdeel zijn geworden van 
de identiteit van Sittard-Geleen en haar inwoners, kunnen rekenen op steun van 
D66. Denk hierbij aan de viering van carnaval, de Sint Joepmarkt, Groove Garden, 
de Jaarmarkt in Geleen, de Paasmarkt in Born, Mama's Pride, de MP-feesten, het 
St. Rosafestival en het Oktoberfeest. Ook nieuwe evenementen zoals Pulp en het 
Glanamundo wereldfestival verdienen een kans. Uiteraard moeten de evenementen 
wel betaalbaar zijn en moet rekening gehouden worden met veiligheid, bereikbaarheid, 
leefbaarheid en betaalbaarheid.

Er moet sprake zijn van een divers cultureel aanbod, voor jong en oud. D66 is trots op 
de evenementen in onze gemeente, onze musea, de bibliotheken, het Filmhuis, het 
poppodium Volt, onze culturele instellingen en ons rijke verenigingsleven.
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Wij pleiten voor een goede afstemming van het cultuurbedrijf De Domijnen met andere 
culturele instellingen in de regio Zuid-Limburg, om zo meer samenhang met de reeds 
aanwezige voorzieningen in Parkstad Limburg en Maastricht en in andere steden in 
de Euregio Maas-Rijn te bevorderen. D66  kiest voor een complementair aanbod in de 
regio en gaat er niet per definitie van uit dat iedere centrumgemeente in Zuid-Limburg 
moet kunnen beschikken over dezelfde culturele voorzieningen. 

D66 vindt het belangrijk  dat er een lokale of streekomroep actief is in  de Westelijke 
Mijnstreek. Met een fusie of krachtenbundeling in de regio kan de professionaliteit van 
de lokale omroep verstrekt worden.

D66 wil in samenwerking met de VVV Zuid-Limburg, de Belgische en Duitse 
buurgemeenten en de stichtingen die actief betrokken zijn bij de ontsluiting en het 
behoud van het historisch erfgoed de toeristisch-recreatieve infrastructuur van deze 
regio versterken. 

Een belangrijk onderdeel van het Limburgse culturele erfgoed is de Limburgse streektaal 
in al haar lokale varianten. De gemeente moet zich inzetten voor de instandhouding 
van het Limburgs en ondersteunt initiatieven die daaraan bijdragen.

Sport
D66 ondersteunt de ontwikkeling van de Westelijke Mijnstreek tot topsportregio en 
de totstandkoming en uitbouw van de Sportzone Limburg bij het Fortunastadion. De 
Sportzone Limburg biedt aantrekkelijke voorzieningen en een goed klimaat waarin 
ook de 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. 

D66 wil een goede spreiding van toekomstbestendige sportaccommodaties in onze 
gemeente, waarbij kwaliteit belangrijker is dan nabijheid. Om de toekomstbestendigheid 
te kunnen borgen kiest D66 voor opschaling van sportvoorzieningen (eventueel 
gecombineerd met andere functies), die van belang zijn voor de leefbaarheid van de 
één of meerdere wijken. 

Voor D66 ligt het voor de hand dat de gemeente inzet op de Sportzone Limburg 
en Glanerbrook als centrale sportvoorzieningen in onze gemeente. Het is voor de 
gemeente niet mogelijk om drie zwembaden met gemeentelijke middelen overeind 
te houden. D66 kiest daarom voor één centraal zwembad en een ijshockeyhal die 
financieel worden ondersteund door de gemeente.
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De toevoeging van bovenlokale voorzieningen zoals een 50-meter wedstrijdbad 
en een schaatsbaan is alleen mogelijk als hiervoor externe cofinanciering kan 
worden aangeboord (bij commerciële partijen en/of de provincie). D66 steunt de 
doorontwikkeling van de Sportzone Limburg, gekoppeld aan innovatie en techniek 
(nieuwe materialen), op voorwaarde dat hiervoor structureel voldoende middelen 
kunnen worden vrijgemaakt. Omdat dit een bovenlokale voorziening betreft, is hiervoor 
cofinanciering nodig van andere partijen zoals de provincie, andere gemeenten en het 
bedrijfsleven.

Professionele sportclubs ontvangen geen financiële exploitatiebijdrage van de 
gemeente. D66 is wel voor een gemeentelijke topsportsubsidie voor vaandelteams of  
individuele sporters die op het hoogste niveau in het land actief zijn, zoals de heren van 
OCI Lions, de dames van V&L en de Eaters Limburg. Deze dragen bij aan de uitstraling 
van Sittard-Geleen als sportstad, hebben een positief effect op de breedtesport en 
stimuleren onze jeugd om te gaan sporten. Dit past bij het gemeentelijk beleid om 
sport en beweging bij jongeren te stimuleren als bijdrage aan een positieve gezondheid 
van onze inwoners. Daarom vindt D66 het ook belangrijk dat op scholen voldoende 
aandacht wordt besteed aan bewegingsonderwijs.

Sportieve stad
Sittard-Geleen is een bijzonder sportieve stad. Behalve een aantal landelijk 
opererende profclubs, zoals Fortuna Sittard, OCI Lions, V&L en LACO Eaters 
Limburg, vind je hier ook een Topsport Talenten Centrum en diverse grote 
sportieve evenementen, zoals de Kennedymars, de BinckBank Tour en de 
Hammer Series.
In de Sportzone Limburg worden sporten, studeren en werken optimaal op 
elkaar afgestemd. Dat biedt maatwerk voor mensen die sportieve ambities 
willen combineren met hun studie of maatschappelijke carrière.
(www.insittardgeleen.nl)

28



7. Bestuur, organisatie en financiën
D66 kiest voor:

Een sterk Sittard-Geleen; éen gemeente - eenheid in verscheidenheid.

Een balans tussen ambities en beschikbare financiële middelen en een structureel 
sluitende begroting.  

Een breed onderzoek naar de bestuurskracht in de regio, in het belang van onze 
inwoners.

Een verbindende en transparante bestuurscultuur.

Betere samenwerking in de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg.

Meer samenwerking in de Euregio Maas-Rijn.
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Openbaar bestuur en organisatie
Voor D66 is Sittard-Geleen één gemeente, wij streven daarbij naar eenheid in 
verscheidenheid. Daarom willen wij de samenhang van onze stadsdelen versterken. 
Dit betekent niet dat de eigen identiteit van wijken, kernen en stadsdelen moet 
verdwijnen. Maar wel dat we moeten stoppen met discussies over vermeende 
achterstelling van stadsdelen, die de positie van Sittard-Geleen als krachtige en 
moderne centrumgemeente met een bijbehorend voorzieningenniveau in de weg staan. 

Sittard-Geleen verdient een krachtig gemeentebestuur en een gemeenteraad die 
verder kan kijken dan de eigen (deel)belangen. Daarbij moet worden ingezet op een 
constructieve samenwerking met onze buurgemeenten (ook over de grens) en de 
andere centrumgemeenten in Zuid-Limburg. Ook de samenwerking met de provincie 
Limburg kan en moet verbeterd worden, in het belang van onze stad en de hele regio. 

Als landelijke partij wil D66 de lijnen van onze gemeente met de provincie, het Rijk en 
de Europese Unie versterken.

De gemeentelijke organisatie moet modern, zichtbaar, toegankelijk en efficiënt zijn, 
waarbij de burger centraal staat. Daarvoor is een klantvriendelijke, laagdrempelige 
en goed bereikbare gemeente nodig. Via de wijkgerichte aanpak staat de gemeente 
dichtbij de burgers. Sittard-Geleen moet een betrouwbare partner zijn van inwoners, 
bedrijven en instellingen. Er moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de ambtelijke 
en bestuurlijke organisatie om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan. 

D66 pleit voor een breed onderzoek naar de bestuurskracht in onze gemeente en 
in de regio Zuid-Limburg. De resultaten van dit onderzoek moeten aantonen hoe 
de gemeente het best in staat gesteld kan worden om de opgaven aan te kunnen, 
de dienstverlening aan de inwoners optimaal in te richten en inzicht te bieden in de 
daarvoor benodigde bestuurskracht. Alle mogelijkheden dienen wat ons betreft te 
worden onderzocht. D66 sluit daarbij niets uit en staat open voor brede discussies 
over ambtelijke samenwerking met omringende gemeenten tot herindeling door 
samenvoeging met bestaande gemeenten in de regio, dan wel opheffing en/of splitsing 
van Sittard-Geleen en eventuele samenvoegingen van delen met andere gemeenten 
in de regio.

D66 staat voor een verbindende en transparante bestuurscultuur. Onze inwoners 
moeten meer inzicht krijgen in de manier waarop college- en raadsvoorstellen en 
besluiten tot stand komen. De positie van de gemeenteraad moet worden versterkt 
worden door meer betrokkenheid bij de besluitvorming.
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D66 verwacht veel van de introductie van het nieuwe vergaderstelsel, waarmee 
belanghebbenden eerder en beter betrokken worden bij de politieke besluitvorming. 
Daarnaast dienen burgers actief betrokken te worden bij beleid door hen meer 
zeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving. D66 vertrouwt op de eigen kracht 
van burgers en innovatie van de dienstverlening door middel van ICT-oplossingen. 
Meer en meer gemeentelijke diensten en taken kunnen digitaal worden behandeld 
en verwerkt, ook buiten kantooruren. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
bescherming van de privacy en cyberveiligheid.

Financiën
De begroting van de gemeente Sittard-Geleen wordt al jaren met veel moeite en soms 
met inzet van incidentele middelen sluitend gemaakt. Met name de stijgende kosten 
van de gedecentraliseerde zorgtaken spelen ons parten (vooral bij de jeugdzorg). De 
verdeelsleutel die het Rijk hanteert bij de verdeling van budgetten over de gemeenten 
doet geen recht aan de grote zorgvraag in onze gemeente (en Zuid-Limburg). Net als 
andere centrumgemeenten leidt dit tot flinke financiële tekorten. 

Onze inkomsten staan hierdoor niet meer in verhouding tot het ambitieniveau van 
Sittard-Geleen en onze rol van centrumgemeente in de Westelijke Mijnstreek. Ons 
voorzieningenniveau overstijgt de gemeentegrenzen en heeft deels een bovenlokale 
functie, gericht op de hele regio. Daarom vindt D66 dat onze voorzieningen meer 
in balans worden gebracht met de beschikbare financiële middelen. De gemeente 
heeft de afgelopen jaren een hoog ambitieniveau nagestreefd maar door financiële 
tegenvallers komen onze ambities steeds meer onder druk te staan. Dit betekent dat 
onze ambities moeten worden bijgesteld naar een reëler niveau, maar wel passend 
bij een gemeente van deze omvang en rekening houdend met de positie van Sittard-
Geleen als centrumgemeente in de regio. Het voorzieningenniveau moet beter worden 
afgestemd met de Provincie Limburg en andere gemeenten in onze regio, waarbij 
uitdrukkelijk wordt gekeken naar cofinanciering voor bovenlokale voorzieningen.

De Provincie Limburg heeft als toezichthouder voor 2018 preventief toezicht 
aangekondigd omdat de gemeente niet langer kon voldoen aan de voorwaarden die 
worden gesteld aan het verlenen van meerjarig repressief toezicht. Een belangrijke 
voorwaarde voor repressief toezicht is dat er sprake moet zijn van een structureel en 
reëel sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. Structurele ombuigingen in de 
begroting die niet realiseerbaar zijn, dienen vervangen te worden door alternatieve 
ombuigingen. De inzet van incidentele middelen om tekorten te dekken dient zichtbaar 
teruggebracht te worden en de algemene reserve moet op peil gehouden worden. De 
consequenties van gemeentelijke (beheer)plannen moeten op een transparante manier 
weergegeven worden in de begroting en meerjarenraming.
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Naar aanleiding van het besluit van de provincie heeft de gemeenteraad samen met 
het College van B&W een herstelplan vastgesteld dat uiteindelijk heeft geleid tot 
een sluitende begroting. Inmiddels heeft het College van Gedeputeerde Staten dit 
herstelplan en daarmee de begroting van Sittard-Geleen goedgekeurd.

De nieuwe gemeenteraad zal opnieuw fundamentele keuzes moeten maken en 
daarbij mogelijk eerder vastgestelde plannen moeten heroverwegen. D66 vindt dat 
de opgave om de begroting sluitend te krijgen niet mag worden afgewenteld op onze 
inwoners en het bedrijfsleven. De belastingdruk mag maar beperkt stijgen. De inzet 
van stadsdeelbudgetten gericht op versterking van de sociale samenhang is ons 
inziens niet effectief en dient te worden heroverwogen. Er moet gezocht worden naar 
een andere werkwijze die aansluit bij een wijkgerichte aanpak waarbij stadsdelen en 
kernen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leefomgeving. 

Niet-strategisch vastgoed, dat momenteel in bezit is van de gemeente, moet zo snel 
mogelijk worden afgestoten. 

In het voorjaar van 2018 wordt verwacht dat het Kabinet extra geld zal uittrekken voor 
gemeenten, o.a. voor de uitvoering van de gedecentraliseerde zorgtaken. Ook Sittard-
Geleen krijgt dan extra middelen. Die middelen mogen wat D66 niet worden gebruikt 
om nieuw beleid te financieren, maar moeten doelgericht worden ingezet voor een 
structureel sluitende begroting.

Regionale samenwerking
De opgaven waar Sittard-Geleen voor staat, dienen in samenwerking met 
partners in de regio te worden opgelost. Recente onderzoeken geven aan dat de 
samenwerkingskracht moet worden gevonden op Zuid-Limburgse schaal door een 
intensievere samenwerking van de centrumgemeenten en de Provincie Limburg. De 
focus van deze samenwerking moet liggen op economie, arbeidsmarkt, onderwijs en 
vestigingsklimaat. Daarbij hoort ook een gezamenlijke structuurvisie voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen, een gezamenlijke aanpak van infrastructuur en mobiliteit, en de 
doorontwikkeling van het Shared Service Centre. 

De centrumgemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen moeten als een krachtig 
team optreden in het belang van de regionale ontwikkeling van Zuid-Limburg. Zo wordt 
de positie van deze regio veel krachtiger, niet alleen landelijk maar ook in relatie tot 
andere steden in de Euregio Maas-Rijn (Aken, Genk en Hasselt). De samenwerking 
met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, Zuid-Limburg kan en moet verbeterd 
worden.
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Ook de samenwerking met onze noordelijke buurgemeente Echt-Susteren en de 
toekomstige gemeente Beekdaelen (fusie van Onderbanken, Nuth en Schinnen) 
verdient een nieuwe impuls, gezien de gedeelde belangen op het gebied van economie, 
werkgelegenheid, toerisme, infrastructuur en leefbaarheid. De gemeente Sittard-
Geleen moet hierbij als centrumgemeente een verbindende rol spelen. 

De ligging van Sittard-Geleen tussen Duitsland en België maakt dat de internationale 
samenwerking met onze internationale buurgemeenten geïntensiveerd moet worden. 
Daarbij gaat het vooral om het toevoegen van een grensoverschrijdende dimensie aan 
o.a. economie, verkeer en vervoer, infrastructuur, voorzieningen, toerisme, de inzet 
van hulpdiensten, veiligheid en bestrijding van criminaliteit.

Ieder voor zich of samenwerken?
Het onderzoeksbureau BMC concludeerde in een rapport over de bestuurskracht 
van Maastricht en Sittard-Geleen dat er weliswaar al veel wordt samengewerkt 
in Zuid-Limburg, maar dat gemeenten nog steeds de neiging hebben om zich 
ten opzichte van elkaar te profileren. Dan worden ze concurrenten in plaats 
van partners. Juist tussen de drie grote spelers - Maastricht, Sittard-Geleen 
en Heerlen - is er te weinig chemie. Dat moet anders, volgens BMC, dat erop 
wijst dat een gezamenlijke strategische visie vereist is. De gemeenten moeten 
gezamenlijk optreden richting Den Haag en Brussel. 
D66 gaat zich inspannen om de samenwerkingskracht van Zuid-Limburg beter 
te benutten.
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Richtingwijzers 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. Deze uitgangspunten worden door ons ook op 
lokaal niveau toegepast, dus ook in Sittard-Geleen.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

U stemt toch ook op 21 maart?
Kiezen voor D66 is kiezen voor de toekomst. D66 is een sociaal-liberale partij. 
Progressief, dynamisch, transparant, positief-kritisch en optimistisch. D66 kiest 
voor een vernieuwende aanpak, in het algemeen belang van de gemeente Sittard-
Geleen, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg. Wij kijken daarbij vooral 
vooruit en niet achterom. Samen met u werken wij aan een toekomstbestendige 
en duurzame gemeente.
Wij rekenen op uw steun bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018! 
Stem D66!
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Kandidatenlijst
De volgende kandidaten vragen uw steun voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018. D66 neemt verantwoordelijkheid en is op basis van inhoudelijke 
overeenstemming bereid om samen te werken met constructieve partijen. 

01. Bert Kamphuis
02. Rob Vernhout
03. Jocelyn Engelhart
04. Frans Drummen
05, Rob Haenen
06. Cyril Laugs
07. Riël Notermans
08. Peter ten Haaf
09. Behrouz Kariemie
10. Nellie Latten
11. Gaston Graaf
12. Danielle Boumans
13. Chris Wiesen
14. Kirsten Blom
15. Ellen Vaessen - ten Haaf
16. Vincent Haagmans
17. Maarten van Gaans
18. Monique Kamphuis - van Stratum
19. Leon Vaessen
20. Jan-Willem Westra
21. Tom Latten
22. Marcel Trienen
23. Anouk Wetzels
24. Remco Trijsburg
25. Ralf Wetzels
26. Hans Beckers
27. Pepijn Pi Van de Venne
28. Gijs Goertz
29. Dominique Busch
30. Lei Limpens
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37Colofon
Het verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van D66 in 
Sittard-Geleen en is op zaterdag 20 januari 2018 door de leden vastgesteld in de 
Algemene Afdelingsvergadering. Dit programma bevat de uitgangspunten waarop 
de fractie van D66 haar inzet zal baseren in de raadsperiode 2018-2022.

Tekst & redactie
Gaston Graaf, voorzitter programmacommissie
Remko de Leeuw, lid programmacommissie
Jan-Willem Westra, lid programmacommissie
Jocelyn Engelhart, lid fractie D66 (2014-2018)
Rob Vernhout, fractievoorzitter D66 (2014-2018)
Bert Kamphuis, eindredactie

Fotografie
Bert Kamphuis
Beeldbank D66

Secretariaat afdelingsbestuur
secretaris@d66westelijkemijnstreek.nl

Fractie D66
Website: www.d66sittard-geleen.nl
E-mail: fractie@d66sittard-geleen.nl
Twitter: @D66046
Facebook: facebook.com/D66SittardGeleen


