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Harrie Wielders, voorzitter Dorpsplatform Einekoeze 
doet de aftrap. Hij weet wat wateroverlast is. Áls kind 
speelde ik in de Brandstraat als die blank stond. 
Geweldig! Later hielp ik mee kelders leeg pompen en 
realiseerde ik me dat wateroverlast helemaal niet leuk 
is.́  L1 weerman Léon Rademakers schetst hoe die wa-
teroverlast ontstaat. Hij vertelt over de opwarming van 
de aarde met extreem weer als gevolg. Beelden van 23 
juni 2016 met hagelstenen zo groot als tennisballen in 
Brabant en grote wateroverlast in Limburg laten goed 
zien wat hij bedoelt. Ook de film met interviews van inwo-
ners  over wateroverlast in Einighausen onderstreept dat.
Inwoners die overigens nauw betrokken zijn geweest 
bij de plannen voor de renovatie van de Heirstraat.

Watertafels
Maar… aan die wateroverlast is wel wat te doen. 
Dat laten de kinderen van groep 7 en 8 zien met de 
watertafels. Elke tafel laat een deel van het dorp zien 
met huizen, tuinen, straten en pleinen. Charlotte, Elvis 
en Veerle laten het regenen met de gieter, en alles 
loopt onder. Pompen dus, en dat gaat langzaam. Maar 
als je stenen vervangt door grind, het regenwater 
opvangt in regentonnen en tegels in de tuinen vervangt 
door gras, dan zie je dat het water veel sneller weg 
kan. En dat is precies wat er moet gebeuren. In 
Einighausen zijn ze er al druk mee 'in de weer'. In de 
lessen op school is er veel aandacht aan besteed, de 
kinderen zijn op bezoek geweest bij L1 en hebben ook 
tekeningen gemaakt van de oplossingen die zij voor 
ogen hebben. 

Het laatste woord is aan de Waerknöppele die letterlijk 
zorgen voor een spetterend einde van het programma  
in de zaal. De bezoekers begeven zich naar de 
klimaatmarkt waar zij zich kunnen laten informeren 
over slimme oplossingen en regelingen. 

Heel 'Einighausen in de weer!'
Heel Einighausen is in de weer, mét het weer. Dat bleek zaterdag 24 februari tijdens een goed bezochte informatiemarkt en 
een bomvolle zaal in BS De Leeuwerik met volwassenen en kinderen. Allemaal geïnteresseerd in het weer. En vooral in wat 
ze samen kunnen doen om de nadelige kanten daarvan, zoals wateroverlast, tegen te gaan. Samen dat zijn dan gemeente, 
dorpsplatform en waterschap, maar de hoofdrol is voor de kinderen van BS De Leeuwerik.

Nieuwsgierig naar het laatste nieuws en alle ontwikkelingen in Sittard-
Geleen? Schrijf u dan in voor de e-mail nieuwsbrief en wij houden u 
twee-wekelijks op de hoogte van evenementen, actualiteiten, nieuwe 
regelingen en subsidiemogelijkheden, maar ook werkzaamheden in uw 
buurt. Op  www.sittard-geleen.nl kunt u zich aanmelden via de button 
‘Aanmelden nieuwsbrief’.

Op 21 maart gaat Sittard-Geleen weer naar de stembus om mee te bepalen 
wie de komende vier jaar de politieke scepter zwaait in onze gemeente. U heeft 
de keuze uit twaalf politieke partijen. In een extra katern in deze Stadskrant 
stellen de partijen zich graag aan u voor. Verder geven we u meer informatie 
over onder andere de stempassen, de stembureaus en de uitslagenavond. 
Lees onze verkiezingsspecial vanaf pagina 7.

E-nieuwsbrief: gratis en 
gemakkelijk op de hoogte

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
(extra katern op pagina’s 7-12)

'Als iedereen op de wereld zou leven zoals wij in 
Nederland, hadden we aan één aarde nooit genoeg…' 
Léon Rademakers

'Het dorpsplatform wil verbindingen leggen, als ik 
de opkomst vandaag zie, dan is dat heel goed gelukt!' 
Har Perebooms Dorpsplatform Einekoeze

'Leren doe je het makkelijkst als het gaat over iets dat 
je raakt. En wateroverlast in het dorp raakt iedereen.' 
Meester Elwin, leerkracht groep 8 BS De Leeuwerik
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Van 1 tot en met 3 juni is Sportzone 
Limburg, in Sittard-Geleen opnieuw 
het decor voor de Hammer Series! Drie 
dagen lang strijden achttien professi-
onele wielerteams uit de hele wereld 
tegen elkaar tijdens een klimkoers, 

sprintetappe en tijdrit. Een dynamische 
wedstrijd die één winnaar kent: het 
beste wielerteam ter wereld. 

Deze internationale wielerwedstrijd 
werd vorig jaar voor het eerst verreden 

in Sittard-Geleen en bleek een groot 
succes. Team Sky kwam na een 
intensieve strijd met Team Sunweb en 
Orica-Scott uiteindelijk als winnaar 
over de streep. Het event werd 
wereldwijd live uitgezonden op tv, werd 
door 14,8 miljoen mensen bekeken en 
door 12.900 toeschouwers bezocht. Dit 
jaar belooft opnieuw een spectaculaire 
wielerbeleving te worden. Met 
op Sportzone Limburg diverse 
wedstrijdonderdelen, een fan village, 
wieleractiviteiten, entertainment, 
inspiratie en meer. 
Het volledige programma, dat 
overigens al op 31 mei start, vindt u op 
 www.hammerseries.com/limburg

Noteer de data vast in uw agenda. En 
volg @HammerLimburg op Facebook, 
Instagram en Twitter, dan weet u 
zeker dat u niets van deze spannende 
wielerwedstrijd hoeft te missen!

In maart 2018 gaat het cliëntervaringson-
derzoek Wmo van start. Gemeenten zijn 
volgens de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) verplicht om jaarlijks de 
ervaring van hun Wmo-cliënten te meten.

De gemeente wil graag weten wat inwo-
ners, die ondersteuning ontvangen vanuit 
de Wmo, daar van vinden. Binnenkort 
worden Wmo-cliënten met een willekeuri-
ge steekproef geselecteerd. Zij ontvangen 
een uitnodiging met een schriftelijke 
vragenlijst. Deelname aan het onderzoek 
is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt 
anoniem verwerkt. Met de resultaten van 
het onderzoek kunnen wij de gevolgen van 
ons beleid meten en waar nodig aanpassen. 
De uitkomsten van het onderzoek worden 
in juli gepubliceerd.
 
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem 
dan contact op met team Zorg van ge-
meente Sittard-Geleen, tel. 046-4778841.

In oktober informeerden wij u over het voor-
nemen om op bedrijventerrein Holtum-
Noord een kleinschalig windmolenpark te 
realiseren. U heeft toen kunnen lezen dat 
er aanvullend onderzoek nodig is om vast 

te stellen of het project definitief haalbaar 
is. Dit onderzoek vindt zorgvuldig plaats en 
is nog niet afgerond. Zodra de resultaten 
bekend zijn en er zicht is op de definitieve 
haalbaarheid van het windpark, worden 

bewoners en bedrijven uit de buurt uitgeno-
digd voor een informatiebijeenkomst. Dan 
wordt ook met de omgeving en energie-
coöperatie(s) een plan opgesteld, waarin 
binnen de mogelijkheden afspraken worden 
gemaakt om in het windpark te participeren. 
Op het moment dat ontwikkelaar ENGIE 
een aanvraag indient voor het realiseren 

van het windpark, worden de plannen door 
ons beoordeeld en getoetst op onder meer 
wettelijke eisen. Als de aanvraag compleet 
is, start de officiële vergunningsprocedure 
en publiceert de gemeente het plan. Vanaf 
dan kunnen belanghebbenden een ziens-
wijze indienen. Wij houden u op de hoogte.
 www.windparkholtumnoord.nl

Net als een gezin, moet een gemeente voortdurend 
financiële keuzes maken. Die keuzes worden wel moeilijker 
als er tegenvallers op je pad komen. Zo’n tegenvaller was 
eind vorig jaar het bericht van de provincie dat ze niet 
akkoord was met de meerjarenbegroting van Sittard-
Geleen. Daardoor moest er snel een verbeterplan komen. 
Via een voortvarende aanpak met een werkgroep vanuit 
de gemeenteraad kwam het gevraagde plan op tafel. 
De gemeenteraad sprak er uitgebreid over in de vergadering 
van 1 februari.

Het pakket aan maatregelen is samen 
goed voor zo’n 5 miljoen euro. Daarmee is 
de begroting van 2018 sluitend en zijn ook 
de financiën voor de komende jaren op 
orde. Een volgend college kan hierin na 
de komende gemeenteraadsverkiezingen 
nog een aantal keuzes maken. 

Inwoners zullen merken dat de 
parkeertarieven omhoog gaan. Dit keer 
met  € 0,10 per uur en het maximale 
dagtarief gaat naar € 10,--. Ook een aantal 
andere gemeentelijke tarieven gaan 
mogelijk omhoog om ze kostendekkend te 
houden. Daarnaast moet de omvorming 

van Vixia en de verkoop van vastgoed 
op termijn extra geld opleveren. Op 
de bibliotheekvoorzieningen wordt 
€ 250.000,-- bezuinigd en sommige 
investeringen worden uitgesteld. Het 
college wil ook de exploitatie van de 
Sportzone afbouwen en overdragen aan 
de provincie. Er zijn veel maatregelen die 
vooral achter de schermen merkbaar 
worden, maar de burger niet direct raken. 

De gemeenteraad reageerde verdeeld 
op het verbeterplan. Waardering 
was er voor de manier waarop het 
verbeterplan tot stand is gekomen, in 
nauwe samenwerking met de raad. 
Discussie was er over de gemaakte 

keuzes, bijvoorbeeld over het 
bezuinigen op de bibliotheek. Ook waren 
verschillende fracties niet te spreken 
over het financiële beleid. Het college 
van Burgemeester en Wethouders 
verdedigde zowel de gemaakte keuzes 
als het gevoerde beleid. Zo gaat de 
bezuiniging op de bibliotheek niet ten 
koste van de dienstverlening. Met 
de voorgestelde maatregelen is de 
meerjarenbegroting op orde en blijft er 
keuzeruimte voor het nieuwe bestuur 
dat na 21 maart aantreedt. Uiteindelijk 
stemde een meerderheid van de raad 
in met het verbeterplan. Dat gold een 
week later ook voor Gedeputeerde 
Staten van Limburg.

VERBETERPLAN BEGROTING 2018

Windmolenpark Holtum-Noord

Financiën alsnog 
op orde

STAND VAN ZAKEN

Stand van zaken

Hammer Limburg: van 1 t/m 3 juni

Cliëntervarings-
onderzoek Wmo 
van start

GOED OM TE WETEN



In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. We noemen dit laaggeletterdheid. In de 
leeftijdsgroep tussen 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders; twee derde hiervan is van Nederlandse afkomst.
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Als je niet goed kunt lezen en schrijven, kunnen alledaagse dingen heel lastig 
zijn. De krant lezen, de administratie doen, een e-mail schrijven, een online 
formulier invullen, pinnen en digitaal betalen, reizen met het openbaar vervoer,  
(klein)kinderen voorlezen.

Minder zelfredzaam
Mensen verbergen vaak dat ze niet goed kunnen lezen of schrijven. Of niet 
goed met de computer of internet om kunnen gaan. Maar het is een feit dat 
veel laaggeletterden niet volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. 
Ze vinden minder makkelijk een baan. En omdat steeds meer zaken via de 
computer geregeld worden, hebben ze bijvoorbeeld minder grip op hun bank- en 
overheidszaken of gezondheid. 

Ook in de Westelijke Mijnstreek komt laaggeletterdheid voor. In de gemeente 
Sittard-Geleen is 8 tot 11 procent van de inwoners laaggeletterd. In de gemeenten 
Beek, Stein en Schinnen is dat zo’n 5 procent. Bij elkaar gaat het dan al snel om 
meer dan 15.000 inwoners. 

Signalen
De kans is groot dat er ook in uw omgeving mensen zijn die ermee te maken 
hebben. Iemand die opvallend vaak zijn leesbril vergeet. Die een boek lezen zonde 
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De bibliotheek vervult ‘als wegwijzer’ een belangrijke taak in het bevorderen van 
geletterdheid en actief burgerschap. U vindt er een breed cursusaanbod, onder 
meer gericht op het verbeteren van computervaardigheden of het verbeteren 
van uw kansen bij uw zoektocht naar werk. Denk aan de cursussen Klik&Tik, 
Digisterker of Wegwijs naar Werk. 
Meer informatie:  www.dedomijnen/educatie 

Nieuwe postzegel vereniging 
Sittards Verleden
Het is inmiddels traditie dat Vereniging 
Sittards Verleden elk jaar tijdens de 
St. Joepmarkt een unieke postzegel 
presenteert. 
Dit jaar is de postzegel heel speciaal. 
Bij gelegenheid van de viering van 775 
jaar stadsrechten wordt hierop in kleur 

het logo HIS 2018 (Historische Impuls 
Sittard 2018) afgebeeld. 
Zoals altijd kunt u de postzegels kopen 
in het Mariapark aan de Oude Markt. 
U betaalt € 9,00 per velletje van 10 
stuks. Voor de liefhebbers zijn ook 
herdenkingsenveloppen (€ 2,50) 
en eerste-dag-enveloppen (€ 3,50) 
beschikbaar.

Het Digi Letter Loket helpt!
MOEITE MET LEZEN, SCHRIJVEN EN COMPUTEREN?

Alle kinderen doen mee met de 
Kansen voor alle Kinderen-regeling
Het kopen van schoolboeken, uw kind op 
schoolreisje laten gaan of het betalen van 
de schoolfoto’s. Zomaar een paar voor-
beelden van dingen die zo van zelfsprekend 
lijken, maar voor mensen met een lager in-
komen soms niet te betalen zijn. Omdat het 
voor kinderen belangrijk is om naast school 
ook deel te nemen aan sociale, sportieve en 
culturele activiteiten, is er nu de regeling 
Kansen voor alle Kinderen. Is uw kind op 
31 december 2018 jonger dan 19 jaar? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor deze 

regeling. Dit is afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie, inkomen 

en vermogen. 

Meer informatie over 
Kansen voor alle Kinderen 

of de regeling aanvragen? 
Kijk dan op  www.sittard-

geleen.nl/kansenvoorallekinderen 

van de tijd vindt. Formulieren het liefst thuis invult. Liever niet met bus of trein 
reist. Allemaal signalen waaraan u kunt herkennen dat iemand moeite heeft met 
lezen of schrijven. 

Nooit te laat om te leren
Om laaggeletterdheid aan te pakken hebben de gemeenten en een aantal partners 
in de Westelijke Mijnstreek de handen ineengeslagen. Die partners zijn ROC 
Leeuwenborgh, Partners in Welzijn, Vixia, Cubiss Limburg, Stichting Lezen & 
Schrijven en De Domijnen (de bibliotheek). Samen willen zij zoveel mogelijk 
laaggeletterden helpen met het vinden van een passende taalcursus of cursus om 
de digitale vaardigheden te verbeteren.

Digi Letter Loket
Om mensen te informeren over de mogelijkheden, is begin maart, met steun 
van Provincie Limburg, het Pop-up Digi Letter Loket gestart. Een reizend loket 
waar mensen terecht kunnen met alle vragen over beter leren lezen, schrijven 
en computeren. Bent u of kent u iemand die moeite heeft met taal, cijfers en de 
computer en wilt u dit graag veranderen? Loop dan gerust binnen, kijk op uw 
gemak rond, maak een praatje. Niets moet, alles mag. En er is meer mogelijk dan 
u misschien denkt!

Het Digi Letter Loket treft u de komende tijd in verschillende wijken/gemeenten aan:
• Geleen, Wijksteunpunt De Linde (Hyacintenlaan 33)
 Alle maandagen van 5 maart t/m 16 april, van 13.30-16.00 uur.
• Stein, Buurtcentrum Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1)
 Alle woensdagen van 7 maart t/m 18 april, van 10.00-12.30 uur

Andere locaties worden via posters in de wijk bekend gemaakt.



Martine, 31 jaar uit Sittard, leeft van dag tot dag. Ze durft nog niet teveel te verwachten van de 
toekomst. Wel durft ze aan de hand van maatwerker Anouk Harle, weer kleine stapjes te zetten.

Met de meeste inwoners van onze stad gaat het goed. Een aantal inwoners heeft echter 
problemen op meerdere gebieden en daardoor intensieve of specialistische ondersteuning 
nodig. In Sittard-Geleen kennen we vijf gebiedsteams die ieder voor een bepaald deel van 
de gemeente werken. In dit team werken professionals van verschillende organisaties 
samen op het gebied van zorg, welzijn, leefbaarheid en veiligheid. De persoonlijke situatie 
van de inwoner en het gezin bepaalt welke gezamenlijke aanpak op maat er nodig is om 
de meervoudig complexe problemen aan te pakken. Eén van de mogelijkheden van het 
gebiedsteam is de inzet van een maatwerker. Deze helpt de inwoner (en het gezin) weer op 
weg, totdat zij zaken weer zoveel mogelijk zelf kunnen oppakken. Martine en Stef vertellen 
hoe zij hun leven stap voor stap weer op de rit krijgen. 

“Ze was er toen ik écht 
iemand nodig had”
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In maart 2017 trok Martine aan de 
bel bij maatwerker Anouk. Ze was 
radeloos en zat in zak en as. Het lukte 
haar niet meer op eigen kracht uit haar 
situatie te komen. Gelukkig durfde 
ze wel zelf de eerste stap te zetten. 
Maatwerker Anouk nam haar kreet om 
hulp serieus en stond nog diezelfde 
week bij haar op de stoep. Net op tijd. 

“Wat ik daar aantrof was schrijnend. 
Martine lag letterlijk op de grond, met 
alleen een matras in de woonkamer. 
Ze was ziek, had geen werk meer, 
geen inkomsten, geen geld om eten te 
kopen, geen ID-kaart. Helemaal niks. 
Alleen een dak boven haar hoofd, 
maar dat dreigde ze nu ook kwijt te 
raken.” 

Nu zit Martine er een stuk beter 
bij. Met haar katten op de bank in 
een woonkamer die helemaal is 
ingericht. En een lieve vriend die even 
langskomt om te kijken hoe het met 
haar gaat. Via de huisarts heeft Anouk 
psychische hulp geregeld en een 
schuldhulpverlener die haar helpt om 
haar financiën op orde te krijgen. De 
ID-kaart is aangevraagd en ze kan ook 
de huur weer betalen. Langzaamaan is 
het Martine gelukt om op te krabbelen 
uit een diep dal van opeengestapelde 
problemen. Samen met een netwerk 
van mensen om haar heen. “Het was 
me niet gelukt zonder de hulp van 
Anouk,” laat Martine weten. “Ze was er 
toen ik me geen raad meer wist en écht 
iemand nodig had.” 

“Juist in dit soort 
situaties wordt 
het uiterste van je 
gevraagd, terwijl 
je daar dan vaak 
helemaal niet meer 
toe in staat bent.”

Start van een 
nieuwe fase- 
einde Hallo 2020

Samen met inwoners, 
ondernemers, 
verenigingen en 
instellingen zijn we in 2015 
gestart met Hallo 2020. 
Een ‘ontdekkingsreis’ naar 
nieuwe manieren om zorg, 
welzijn, werk en inkomen 
te regelen. De aandacht 
lag op het zo goed 
mogelijk overnemen van 
de taken die het Rijk aan 
de gemeente had 
overgedragen. Inwoners 
mochten niet tussen wal 
en schip raken. In deze 
periode hebben we een 
goed beeld gekregen van 
de nieuwe taken en hoe we 
die het beste kunnen 
uitvoeren. We gaan nu een 
nieuwe fase in en daarmee 
stopt Hallo 2020. Dat wil 
niet zeggen dat we klaar 
zijn. We blijven samen met 
partners en inwoners 
verder werken aan een 
fijne samenleving. Een 
samenleving waarin 
iedereen naar vermogen 
meedoet, zijn talenten 
benut én gezond en veilig 
leeft. En uiteraard blijft u 
op de hoogte via onze 
Stadskrant, website en 
andere kanalen.
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Een leuke baan bij een callcenter in Maastricht, een eigen huis en dan slaat het noodlot toe. Het overlijden van een naaste, 
angsten, depressie, baan kwijt, schulden, huurachterstand en een uithuiszetting. Het overkwam de 28-jarige Stef uit Sittard. 

“De regie over mijn leven is even 
overgenomen en dat voelt goed."

“Toen de deurwaarder aan mijn deur 
stond om te vertellen dat ik mijn 
huis kwijt was, wist ik me geen raad 
meer. Ik wilde een einde aan mijn 
leven maken.” Gelukkig besefte Stef 
zelf dat de emmer was overgelopen. 
Hij trok aan de bel bij de huisarts 
en deze schakelde hulp in. 
Maatwerker Suzan Scheepers kwam 
in beeld en kon de uithuiszetting in 
samenwerking met het gebiedsteam 
voorkomen.   

Basis op orde
Stef: "Ik was bang geworden om mijn 
post te openen en miste een gesprek 

bij het UWV. Vervolgens werd mijn 
uitkering stopgezet. Suzan zorgde 
voor rust en structuur in mijn leven. 
Samen maakten we de basis op 
orde. Ik heb inmiddels weer een 
uitkering, krijg twee keer per week 
begeleiding thuis bij het plannen 
van alledaagse dingen, zoals de 
afwas doen, opruimen, de post 
sorteren en de administratie."

Niks meer te verliezen
“Met Suzan app ik nog elke dag. Als 
ik naar een afspraak moet, gaat ze 
met me mee. Ze heeft even de regie 
over mijn leven overgenomen en 
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dat voelt goed. Zelf was ik de weg 
helemaal kwijt. Ik had werkelijk 
niks meer te verliezen en dan is het 
makkelijker om je kwetsbaar op te 
stellen en hulp te accepteren." 

Eigen kracht
Door de hulp die hij nu krijgt, ziet 
Stef na een lange donkere periode 
weer licht aan het einde van de 
tunnel. "De grote plannen die ik nog 
heb voor de toekomst voelen nu niet 
meer zo ver weg als eerst. Ik durf 
voorzichtig aan weer te hopen dat ik 
deze plannen op eigen kracht kan 
verwezenlijken."

Hulp nodig? Waar kunt u terecht?
De gebiedsteams zijn maar één onderdeel van het totale aanbod dat we samen met 
alle partners in kunnen zetten als u (tijdelijk) ondersteuning nodig mocht hebben. 
Heeft u vragen over terug naar school gaan, werk, inkomen, schulden, jeugdhulp 

of zorg? Kijk dan op  www.sittard-geleen.nl of bel met de gemeente, via tel. 
14 046. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maken we een afspraak voor 
een persoonlijk gesprek of verwijzen wij u door. 

"Ik durf voorzichtig 
aan weer te hopen 
dat ik mijn toekomst-
plannen op eigen 
kracht kan 
verwezenlijken.



Ontwikkeling Geleenbeekdal
De Geleenbeek stroomt van Heerlen via 
Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, 
Geleen, Sittard, Nieuwstadt richting 
Stevensweert waar hij onder de naam 
'Oude Maas' uitstroomt in 
de Maas. Het traject tussen Heerlen 
en Sittard verandert in de komende 
jaren ingrijpend. De beek krijgt 
weer ruimte om door een natuurlijk 

landschap te meanderen, waarin plaats 
is voor mens, water, dier en plant. 
Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk, 
aaneengesloten blauwgroen lint in een 
sterk verstedelijkte omgeving.

Corio Glana
Waterschap Limburg en de gemeente 
Sittard-Geleen werken al enkele jaren 
samen aan de ontwikkeling van het 

gebied, onder de naam Corio Glana. 
Binnen de gemeente Sittard-Geleen 
zijn de deeltrajecten Sint Jansgeleen 
- Biesenhof, Lintjesweg - Middenweg 
en het traject Beekstraat - Lintjesweg 
al uitgevoerd.  Naar verwachting wordt 
in het laatste kwartaal van dit jaar 
gestart met de herinrichting van het 
gebied Middenweg - Agricolastraat. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle 

Herinrichting Geleenbeekdal Sittard
Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Natuurmonumenten werken nauw samen 
aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en de Schwienswei in Sittard. 
Op 1 maart vond in de Ophovenerhof een bestuurlijke starthandeling plaats voor de eerste fase van het project, van de 
Middenweg tot aan de Agricolastraat. 

De gemeente en het Centrum-
management van Geleen en Sittard 
willen via deze websites beide 
winkelgebieden nog beter onder 
de aandacht brengen. Doel is meer 
bezoekers aantrekken. 

“De veranderingen in het koopgedrag 
van de consument en het effect 
daarvan op de middenstand is een 

wereldwijd fenomeen. Zo zoeken 
mensen tegenwoordig online naar 
informatie. De grootste uitdaging blijft 
om klanten te motiveren naar ‘de stad’ 
te gaan. Deze websites maken het 
voor de consument heel gemakkelijk 
om informatie over winkels en 
horecazaken te vinden”, vertelt Ellen 
Housmans van Centrummanagement 
Sittard. 

Davey Nieuwendijk van Centrum-
management Geleen: “De bezoeker 
kan op een intuïtieve en overzichtelijke 
manier door het winkelaanbod 
navigeren. Zo word je verleid om 

te ontdekken wat het winkelgebied 
allemaal te bieden heeft.”
Neem zeker eens een kijkje op 
 www.centrumgeleen.nl en 
 www.sittardgenietenvoorop.nl 

GOED OM TE WETEN
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De binnenstad van Sittard en het centrum van Geleen hebben 
nu elk een website. Hier vindt u alle informatie over winkels 
en horecazaken in de beide centra. Een mooie manier om te 
ontdekken wat beide winkelgebieden te bieden hebben. 

Websites van binnenstad Sittard 
en centrum Geleen online

gang. Omwonenden en andere belang-
hebbenden worden bij de herinrichting 
betrokken en erover geïnformeerd.

Naast ruimte voor de ontwikkeling van 
het natuurlijke landschap, heeft de 
herinrichting van het Geleenbeekdal 
meer voordelen. Zo wordt de 
waterkwaliteit verbeterd. En wordt de 
bergingscapaciteit van het beekdal 
vergroot, zodat er minder kans is op 
wateroverlast én droogteschade in 
het centrum van Sittard. Onderdeel 
van de werkzaamheden zijn onder 
meer de restauratie van een deel van 
het Rijksmonumentaal Stadspark, 
hoogwaterbescherming bij de 
Ophovener Molen en het herstel van 
de molenvijver en de aanleg van 5 km 
wandel- en fietspaden met 5 bruggen, 
in een natuurgebied van 6 ha.

 www.geleenbeekdal.nl
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U stemt toch ook op 21 maart?

Lees meer...
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Beste kiezer,
Op 21 maart gaat Sittard-Geleen weer naar de stembus om mee te bepalen wie de 
komende vier jaar de politieke scepter zwaait in onze gemeente. Tenminste, ik ga 
ervan uit dat u gebruik maakt van uw democratisch recht. Het gaat tenslotte om 
úw stad, uw wijk en uw straat.

Twijfelt u nog of heeft u uw keuze nog niet gemaakt? In deze verkiezingsspecial 
kunt u de standpunten van elke politieke partij nalezen en kijken welke partij 
het dichtst bij uw eigen standpunt ligt. Dat maakt de keuze voor u misschien wat 
makkelijker. Ook het kieskompas op onze website kan u helpen een keuze te 
maken.

Kies voor uw toekomst
De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen voor de toekomst van 
onze gemeente. Beslissingen die vaak rechtstreeks gevolg hebben voor uw 
woon- en leefomgeving, en uw portemonnee. De gemeenteraad staat voor 
lastige keuzes. Moet er geld komen voor nieuwe fietspaden of juist voor 
werkgelegenheidsprojecten? 

Heeft het aanzien van de stad extra aandacht nodig of is 
hulp aan sociaal zwakkeren belangrijker. 
Moeten we extra investeren om  bedrijven naar de 
stad te halen of voor de afvalverwerking? En mogen 
daarvoor de belastingen stijgen of moet de gemeente 
op andere onderwerpen bezuinigen? Allemaal 
beslissingen die de gemeenteraad moet nemen. 
En met uw stem beslist u mee over de 
samenstelling van deze raad.

Graag tot ziens in één van onze stembureaus. 
De kandidaten rekenen op u!

Sjraar Cox, Burgemeester

Voor wie is uw stem?
Het antwoord op die vraag vindt u uiteraard niet in deze Stadskrant. Dat is uw eigen 
keuze. Het is aan u om te bepalen wie uw stem krijgt en waarom. Die keuze kunt u 
bijvoorbeeld baseren op de prestaties van kandidaten uit het verleden maar ook op 
hun plannen voor de toekomst. Wat moet er gebeuren in Sittard-Geleen de komen-
de jaren? Wie heeft volgens u de beste ideeën, wie wekt bij u het meeste vertrou-
wen? De volgende punten kunnen u daar mogelijk bij helpen.

Verkiezingsprogramma’s
Alle deelnemende partijen hebben hun ideeën en plannen uitgewerkt in hun verkie-
zingsprogramma. Die maken duidelijk waar de verschillende partijen voor staan. 
Op de gemeentelijke website vindt u een link naar de website van elke partij. 

Kieskompas
U kunt uw positie in het politieke landschap ook bepalen via het Kieskompas op  
 www.kieskompas.nl. Daarin staan zo’n 30 stellingen, waarop de deelnemende 
politieke partijen een standpunt hebben ingenomen. Per stelling kunt u aangeven 
of u het hiermee eens bent of niet. Vervolgens ziet u hoe uw reactie overeenkomt 
met die van de deelnemende politieke partijen. Ook kunt u uw eigen standpunten 
vergelijken met die van andere deelnemers aan het Kieskompas.

Eigen campagne
Natuurlijk voeren de twaalf partijen ook uitgebreid campagne. Met posters, folders, 
een eigen website, met huisbezoeken, enzovoort. De partijen spannen zich maximaal 
in om uw gunst te winnen. Voor u is dat een prima manier om te worden geïnformeerd 
over de verschillende standpunten, voordat u uiteindelijk op 21 maart uw keuze maakt.

VERKIEZINGSSPECIAL 2018
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Het CDA staat voor een 
sterke samenleving met …

Niet alles in Sittard-Geleen 
ging fout, maar het gemeente-
bestuur moet beter!

GOB

•  meer veiligheid door de inzet van wijkagenten, straatcoaches en buurtpreventieteams; 
• toegankelijke en betaalbare zorg (Wmo), Jeugdzorg en Participatiewet) voor jong en oud; 
•  een krachtig ouderenbeleid zodat deze doelgroep langer actief kan blijven wonen 

en meedoen in de eigen vertrouwde omgeving; 
•  zonne- en windenergie, openbaar vervoer op maat, meer groen en water, 

levensloopbestendig bouwen en wonen op maat in het kader van duurzaamheid 
en leefbaarheid; 

• experimenteerruimte voor ondernemers in de centra en ook daarbuiten; 
• duidelijke en klantvriendelijke dienstverlening.
•  economische groei die doorzet en extra kansen op een betaalde baan voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er komen structureel miljoenen euro’s extra uit 
‘Den Haag’. Toch moeten we omwille van een gezond financieel beleid keuzes maken. 
Keuzes in het belang van alle inwoners met behoud van onze waarden en tradities.

www.cdasittardgeleen.nl

De afgelopen vier jaar werd Sittard-Geleen geregeerd door een college van B&W en 
door coalitiepartijen die hun zaken niet op orde hadden. De financiële situatie van de 
gemeente bereikte hierdoor een dieptepunt. Daarnaast namen zij talloze discutabele 
besluiten die onze gemeente in een kwaad daglicht hebben gesteld. 
Een beschamende situatie voor onze burgers!

Met bijna 5.000 kiezers is de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born de grootste 
oppositiepartij in onze gemeente en nu een echte groeibriljant met 31 enthousiaste 
deskundige kandidaten van jong tot oud verdeeld over de hele gemeente. In 
ons verkiezingsprogramma staan talloze voorstellen ter verbetering van onze 
gemeente.  Zie hiervoor onze website www.Stadspartij.org.

Het is tijd voor een ander beleid. De Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born wil orde 
op zaken stellen. Steun ons hierin en stem Lijst 3!

De politieke groepering gob bestaat inmiddels ruim 
35 jaar. Een behoorlijke tijd. Een lokale politieke 
partij, die niet meer weg te denken is uit de gemeente 
Sittard-Geleen. Gob is ontstaan in de voormalige 
gemeente Born en uitgegroeid tot een volwaardige 
lokale partij voor dorp en stad. De twee topprioriteiten 
voor ons dagelijks handelen zijn economie en 
werkgelegenheid, en leefbaarheid. Uiteraard vindt u 
in ons verkiezingsprogramma een toelichting van de 
bijbehorende thema’s (zoals veiligheid, duurzaamheid en 
gezondheid) met onze standpunten. 

Verder heeft gob een ‘make-over’ ondergaan. Een nieuwe 
uitstraling, passend in deze tijd, online en offline en vooral 
toekomstbestendig. Samen met een verjongde ploeg 
mensen, die ook de komende jaren weer de belangen 
van de inwoners gaan behartigen. En een programma 
vanuit het hart. Jong en oud samen voor een leefbaar en 
economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Sittard, Geleen en Born: één stad; één samenleving. Een stad die we door willen geven!

Voor informatie over het verkiezingsprogramma en de kandidaten van gob kunt u terecht op de 
vernieuwde website www.gob-online.nl
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Het kan anders
GroenLinks pakt aan!

Dit is DNA

Sittard-Geleen is een mooie stad met veel potentie. Na jaren de weg zoeken in de fusie, is het nu tijd om juist 
elkaars kansen te benutten. Tijd voor een koerswijziging.
De SP zal zorgdragen voor een gemeente waarin elke inwoner ertoe doet. Waarin we naar elkaar omkijken en 
elkaar steunen. Samen met de inwoners zullen we werken aan lokaal bestuur, dat dichter bij de inwoners staat.
Ook blijven we werken aan de leefbaarheid in al onze centra, stadsdelen en wijken. Aan een groene en 
energiezuinige samenleving met voldoende betaalbare en goede woningen in een schone en veilige buurt.
Wij investeren in onderwijs, banen, kunst en cultuur. En dat al onze drie zwembaden open blijven en 
schoolzwemmen weer ingevoerd wordt.

De SP staat voor een gemeente waarin respect van en voor iedereen wordt verwacht. Iedereen moet mee 
kunnen doen ongeacht afkomst, opleiding of hoogte van je inkomen.
De SP is er voor elkaar.

Wij willen dat in Sittard-Geleen iedereen betaalbaar kan wonen, geen mensen in armoede leven en je verzekerd 
bent van goede zorg als je die nodig hebt.

Het is voor jong tot oud fijn wonen in een gemeente met zwem- en sportfaciliteiten in de buurt, een ruim aanbod 
aan cultuur en veel aandacht voor veiligheid en groen in de openbare ruimte. 

Om meer mensen aan betaald en vast werk te helpen, moeten opleidingen beter aansluiten op de behoefte uit 
de regio. Ook moet er een betere dienstverlening voor ondernemers komen. Investeren in mensen loont!

Vanzelfsprekend kiest GroenLinks voor duurzame oplossingen met een positief effect op mens, natuur en milieu.

Om deze ambities waar te maken, moeten we scherpe keuzes durven maken. 
GroenLinks wil daarom een college dat over de grens van hun portefeuille heen kijkt en samenwerkt, ook met 
de inwoners van onze gemeente!

Sittard-Geleen heeft potentie. DNA wil de kansen grijpen 
door samenwerken en verbinden. We bundelen de kracht 
van enthousiaste mensen om eruit te halen wat erin zit. 
Mensen met kennis, ervaring en betrokkenheid. Burgers, 
ondernemers en bestuurders. We staan voor een transparant 
gemeentebestuur dat luistert, gezonde initiatieven ondersteunt en richting 
geeft waar nodig. Doen wat bij ons past.
We gaan voor kwaliteit met een sterke focus op de burger, niet op politiek 
belang, prestigeprojecten of alleen grootbedrijf.
We willen de balans in onze gemeente herstellen door de eigenheid van alle 
kernen en wijken te respecteren zodat iedereen zich thuis voelt en zich kan 
ontplooien. 
DNA wil een balans tussen een financieel gezonde, duurzame en 
ondernemende gemeente met voldoende werk. Werken aan een gemeente 
waar het fijn en veilig wonen is met daarbij passend onderwijs, aandacht voor 
cultuur, groen, uitstekende zorg en sport en ontspanning in de wijk.

Een gemeente met een plek voor iedereen die hieraan wil bijdragen.

VOOR
SITTARD-
GELEEN

VOOR
SITTARD-
GELEEN

2_SP_VoorElkaar_Template kopie.indd   1 29-01-18   11:24

Sittard-GeleenDigiPoster.indd   1 06-02-18   11:24
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De PvdA in Sittard-Geleen staat met een heel nieuw team klaar. Want vernieuwing én verjonging van 
de gemeenteraad is hard nodig! Met hart voor iedereen willen we aan de slag gaan. Samen met jou 
gaan we werken aan een economie die regionaal, eerlijk en duurzaam is. Door steun aan (nieuwe) 
bedrijven die hieraan willen werken. Daarnaast wil de PvdA dat jij inzicht krijgt in de macht van jouw 
portemonnee. Dat doen we door een lokaal Voorlichtingscentrum voor Consumenten op te richten. 

De PvdA wil dat we in Sittard-Geleen goed zorgen voor elkaar. Kopzorgen over de dag van morgen 
willen we terugdringen door te experimenteren met een basisinkomen of regelarme bijstand. Verder 
besteden we extra aandacht aan de levendigheid in onze gemeente. We willen een publieke functie 
voor het voormalige V&D-pand in Sittard. Op de markt in Geleen willen we een stadsstrand mogelijk 
maken. En de kleine kernen krijgen de beschikking over een Dorpenfonds voor evenementen. 

De VVD maakt keuzes en neemt verantwoordelijkheid. Dit heeft op landelijk niveau geleidt tot economische 
groei. Ook in onze gemeente zie we positieve ontwikkelingen zoals de groei van VDL Nedcar, de Brightland 
Campus, de logistieke sector en vele actieve inwoners en ondernemers. 
Daarnaast zijn er uitdagingen die we moeten aanpakken: de leegstand in de centra, de slechte financiële situatie 
van de gemeente en de samenwerking met inwoners en ondernemers.

Wij vinden dat er verantwoord omgegaan moet worden met belastinggeld en dat inwoners gemaakte keuzes 
moeten kunnen begrijpen.

Onze belangrijkste punten zijn:
• Financiën op orde: duidelijke keuzes met als uitgangspunt belastingverlaging. 
• Investeren in Sport- en verenigingsleven: dat bindt en is gezond.
• Economische groei: aanpak leegstand en meer banen.
• Veiligheid: meer cameratoezicht en aanpak overlast.
• Duurzaamheid: investeren in energie neutrale gebouwen en woningen.

Onze slogan is: Kies voor doen! 
Kies VVD!

Rob Schormans Lijsttrekker VVD Sittard-Geleen 

D66 wil kansen voor iedereen. 
Wij werken aan een betere 
toekomst om te voorkomen 
dat een nieuwe generatie 

inwoners opgroeit zonder kansen. Daarom wil D66 
goed onderwijs en meer werkgelegenheid. Maar ook 
een duurzame, leefbare en veilige woonomgeving 
met toekomstbestendige voorzieningen.

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 en 
grensoverschrijdende samenwerking.

D66 gelooft in de kracht van Sittard-Geleen, 
een veelzijdige en innovatieve gemeente met 
hoogwaardige bedrijvigheid, levendige en bereikbare 
stadscentra, toekomstbestendige voorzieningen, 
een aantrekkelijke woonomgeving en de beste zorg 
voor onze inwoners. Wij staan voor een goede balans 

tussen economie en werkgelegenheid, duurzaamheid 
en leefbaarheid.

Om de economische kansen van onze gemeente en de 

regio te kunnen verzilveren, kiest D66 voor intensieve 
samenwerking in de Westelijke Mijnstreek, Zuid- 
Limburg en de Euregio Maas-Rijn. 
Stem 21 maart op D66!

  

 
 
 
 

Rob Schormans 
Lijst 9, Nummer 1  
Rob Schormans 

Lijst 9, Nummer 1  
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De PVV geeft Sittard-Geleen weer terug aan haar inwoners! De PVV doet dit samen met onze inwoners, 
met een breed gedragen beleid! De kernthema’s van de PVV Sittard-Geleen zijn onder andere: kwalitatieve 
zorg en ondersteuning voor jong en oud, een toegankelijke Wmo en Jeugdzorg, met aandacht voor de 
ondersteuning van mantelzorgers. Meer veiligheid en leefbaarheid door een aparte wethouder voor Veiligheid 
& Leefbaarheid. Betere dienstverlening voor onze inwoners, door onder andere het behoud van milieuparken 
en het heropenen van de stadswinkels. De drie zwembaden en de lokale sportvoorzieningen, zoals de 
schaatsbaan, blijven behouden voor een vitale en gezonde bevolking. Inwoners spreken mee via referenda, 
enquêtes en raadsrondes. Geen nutteloze peperdure megaprojecten meer, maar lagere lokale lasten. De PVV 
staat voor nuttig besteden van belastinggeld. Betere kansen door meer werkgelegenheid, betaalbare passende 
woningen en een beter ondernemersklimaat. 

De PVV staat garant voor een nieuwe koers, weg met plucheplakkers! Sittard-Geleen: één gemeente, 
Onze gemeente

Speerpunten 50plus
1. Buurten en kerkdorpen maken ook Sittard-Geleen: versterking identiteit buurten en de omliggende kerkdorpen
2. Leefbare stad: meer inzetten op vermenging van de functies wonen, werken en recreëren 
3. Veiligheidsbeleid: meer aanwezigheid en bereikbaarheid van wijkagent in elke wijk en elk dorp
4. Zorgen voor elkaar: meer mogelijkheden voor (kleinschalige) dagbesteding in eigen buurt en dorp
5.  Sittard-Geleen, een sociale stad: ondersteuning wijkgebonden vernieuwende initiatieven op het gebied van 

zorg en welzijn
6. Mobiliteit en verkeer: inzet van belbussen, flex- wens-, buurt- en/of belbussen in wijken waar daar vraag naar is

Kortom…
• senioren tellen volwaardig mee
• werk, ook als je 45-plusser bent  
• zorg en begeleiding voor wie dat nodig heeft
• veiligheid in het centrum, de wijken en de kerkdorpen
• beter gebruik van de Wmo-gelden en controle op de gemeentelijke uitgaven
• stimuleren van vrijwilligerswerk om ouderen bij de samenleving te betrekken
• beter en veiliger stadsvervoer voor senioren 

Dat het CDA en het GOB financieel en inhoudelijk wanbeleid voerden toont SPA al anderhalf jaar aan.
SPA is een volkspartij en gruwt van hun puur op macht gebaseerde regenteske bestuursstijl.
Sittard-Geleen is geen stad maar een gemeente met 14 kernen. SPA wil investeringen evenredig 
over de stadsdelen verdelen en zo onvrede wegnemen en burgers meer invloed geven op hun directe 
leefomgeving. Decentrale voorzieningen, waaronder zwembaden en buurthuizen, zijn essentieel.

Investeer meer in mensen en minder in grote projecten. Stop de prestigeprojecten Sportzone en 
Zitterd Revisited, pak Den Tempel aan en overkap het Geleense centrum gedeeltelijk. Bestrijdt 
armoede.
Er worden nu 30% minder kinderen geboren dan 20 jaar geleden terwijl het aantal 65-plussers de 
komende 20 jaar jaarlijks gemiddeld met 450 toeneemt. Een seniorvriendelijke gemeente is noodzaak. 
We moeten het imago van industriegemeente kwijtraken zodat jonge ondernemers en werknemers in 
dienstverlenende beroepen hier willen wonen. Zonder dat loopt Sittard-Geleen leeg. 

LIJST 11
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Hoe kunt u stemmen?

Stemmen met stempas
Iedereen die op 5 februari in Sittard-Geleen woont 
en op 21 maart achttien jaar of ouder is, krijgt een 
stempas. In onze gemeente worden zo’n 79.000 
personen opgeroepen om mee te doen aan de 
verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014 was het opkomstpercentage 53,9%.
Let op: heeft u de stempas op 5 maart niet 
ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente 
via 14 046 of 
 www.sittard-geleen.nl. U kunt tot 
uiterlijk 20 maart, 
12:00 uur, een 
(nieuwe) stempas 
aanvragen.

Stembureaus in 
de buurt
Onze gemeente telt 
47 stembureaus. 
Er is dus altijd 
wel een stembureau bij u in de buurt. 
De meeste stembureaus zijn ondergebracht bij 
gemeenschapshuizen, buurthuizen en scholen. 
Ruim 55% van deze locaties is ook toegankelijk voor 
mindervaliden. 
U kunt van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 
uur op de stembureaus terecht. 
Een lijst van alle stembureaus vindt u op de 
achterzijde van de kandidatenlijst, die u onlangs 
thuisgestuurd kreeg. 
Een overzicht van alle stembureaus staat op 
 www.sittard-geleen.nl/verkiezingen en op de 
kandidatenlijst.  

Stemmen met rood potlood
Stemmen kan alleen met een 
stempas 

én geldig legitimatiebewijs. Voor deze verkiezing 
mag het legitimatiebewijs maximaal 5 jaar verlopen 
zijn. U stemt door het stemvak vóór de naam van 
de kandidaat van uw keuze rood te kleuren. Kleurt 
u meer stemvakken rood of voegt u iets toe op het 
stembiljet, dan is het stembiljet ongeldig. 
Heeft u een stemvak roodgekleurd, dan vouwt u het 
stembiljet dicht zodat de namen van de kandidaten 
niet zichtbaar zijn. Vervolgens stopt u het stembiljet in 
de stembus. 

Heeft u zich bij het invullen vergist, geef dan het 
stembiljet terug aan de voorzitter. Die geeft u op 

verzoek één keer een nieuw stembiljet. 
Stopt u het dichtgevouwen stembiljet in de 

stembus zonder dat u een stemvak heeft 
ingekleurd, dan heeft u blanco gestemd.  

Stemmen bij volmacht
Kunt u zelf niet gaan stemmen, dan kunt u 

iemand anders machtigen dat voor u te doen. 
U tekent hiervoor beiden op de achterkant van de 
stempas(sen). 
Diegene moet wel in dezelfde gemeente staan 
ingeschreven. Hoe u iemand kunt machtigen, staat 
ook op de stempas vermeld. Let op! U kunt alleen met 
een volmacht stemmen als u een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs bij u heeft van de volmachtgever 
en uw eigen legitimatiebewijs! Kunt u de stempas 
niet omzetten in een volmachtbewijs, omdat u 
bijvoorbeeld tussen 5 maart en 21 maart 2018 in 
het buitenland bent? Dan kunt u stemmen via een 
schriftelijk volmachtbewijs. 
Neem dan contact op met de gemeente via 14 046 of 
 www.sittard-geleen.nl/verkiezingen.
U kunt maximaal twee volmachten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen uitbrengen. Deze 
stemmen brengt u gelijktijdig uit met uw eigen stem. 

Uitslagenavond in Hanenhof Geleen
Op 21 maart om 21.00 uur sluiten de stembureaus 
en worden de stemmen geteld. ’s Avonds kijken 
vele aspirant raadsleden en inwoners vol spanning 
uit naar de uitslagen. De uitslagen per partij 
worden in de Hanenhof in Geleen bekendgemaakt. 
Streekomroep Start doet daar verslag van 
op televisie. U kunt de (tussen)uitslagen ook 
volgen via Twitter #SGkiest, Facebook.com/

sittardgeleen en de gemeentelijke website. 
De uitslagen op persoonsniveau maakt de gemeente 
22 maart ‘s ochtends bekend via de website. 

Na de verkiezingen
De verkiezingsuitslag bepaalt hoe de 37 raadszetels 
in de nieuwe raad worden verdeeld. De eerste 
belangrijke taak van de nieuwe raad is een college 
van burgemeester en wethouders te vormen en 
een programma voor de periode 2018-2022 te 
formuleren. Dit college zorgt voor de uitvoering van 
het programma. De raad controleert en stuurt bij. 

Raadgevend referendum
Op 21 maart brengt u niet alleen uw stem uit voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Er is die dag ook een 
raadgevend referendum 
en beslist u of u voor 
of tegen de Wet op 
de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 
(Wiv) 2017 bent. 
De Wet op de 
inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 
2017 (Wiv 2017) gaat 
over het werk van de 
Nederlandse inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten. Verdere 
informatie hierover vindt u op de gemeentelijke 
website.
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Twee jaar later dan gepland worden ze dit voorjaar dan toch opgeleverd; de 18 studio’s aan de Plakstraat, naast het 
monumentale Kritzraedthuis in hartje Sittard. Waarmee een eeuwenoud verloederd stukje stad in ere is hersteld. 
“Een kroon in plaats van een rotte kies.”

Yvonne Offermans-Leinders kan een 
zucht van verlichting niet onderdrukken. 
Net voor Carnaval is de finish in zicht. 
Ze is klaar met de bouwbegeleiding 
van de sloop en herbouw van een 
monumentaal pand aan de Plakstraat 
en de bouw van een nieuw pand ernaast. 
“We hebben zo veel tegenslag gehad”, 
zegt de Sittardse onderneemster 
met een eigen bouwadviesbureau. 
“Er bleek veel méér asbest aanwezig 
dan gedacht, de funderingen van de 
aangrenzende panden waren zwak, 
de muren slecht door de jarenlange 
inwerking van vocht. De grond was 
vervuild en er bleek een knooppunt van 
rioleringsbuizen te liggen.” Ook het 
goed inpassen van de archeologische 
vondsten bleek een puzzel. “En toen we 
eindelijk met de bouw konden beginnen, 
liepen we wéér tegen complicaties aan. 

Hoogteverschillen met aangrenzende 
panden, weinig manoeuvreerruimte 
voor de bouwvakkers en de weekmarkt 
waardoor we telkens één bouwdag 
misten. Alles bij elkaar heeft ons dat 
enorm veel tijd gekost.”

Goede samenwerking
Van een lijdensweg wil Yvonne niet 
spreken. “Nee, absoluut niet. Het 
enige vervelende was eigenlijk dat 
mensen steeds vroegen waarom het 
zo lang duurde. Met de ontwikkelaar, 
architecten, aannemer en gemeente 
hebben we alles opgelost. De 
samenwerking was uitstekend. Allemaal 
partijen met hart voor Sittard, voor 
de historie ook. We wilden er per se 
wat moois van maken. En kijk eens 
naar het resultaat: als straks het 
vakwerk is aangebracht, hebben we het 

monumentale pand helemaal in oude 
stijl herbouwd. En het nieuwe pand 
aan de Plakstraat past perfect in het 
straatbeeld. De rotte kies is vervangen 
door een mooie kroon.”

Doorgang
Een gewilde plek in hartje Sittard en 
binnenkort overdag ook toegankelijk 
voor het publiek. “Tussen de twee 
panden komt een intiem pleintje met 

een doorgang naar de Rosmolenstraat, 
langs de oude waterput van het 
Kritzraedthuis. Wat mij betreft heeft 
Sittard er straks weer een uniek hoekje 
bij”, besluit Yvonne. “Gebouwd met 
bloed, zweet en tranen, maar dat was 
het waard.”

Dit project is tot stand gekomen met een 
financiële bijdrage van de gemeente en 
de provincie Limburg. 

In het centrum van Born is onlangs de laatste fase van het Centrumplan afgerond. 
Hiermee komt er een einde aan twintig jaar van werkzaamheden in de dorpskern. 
“Deze herinrichting is een stimulans voor de ontwikkeling van Born geweest. 
Winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente moeten nu meegaan met de nieuwe 
ontwikkelingen om Born aantrekkelijk te houden”, reageert Jack Vroomen, voorzitter 
van de ondernemersvereniging.

Rotte plek Plakstraat wordt juweeltje

Oplevering centrum 
Born

Archeologie
Bij het archeologische onderzoek aan de Plakstraat 28 en 30 zijn funderingen en 
sporen gevonden van meerdere huizen die op deze plaats na elkaar gebouwd zijn. 
De oriëntatie van de huizen is in de loop van de tijd veranderd. Het materiaal dat 
bij de opgraving is gevonden, gaat terug tot de middeleeuwen. Een aangetroffen 
afvalkuil op het achterterrein bevat (op het eerste oog) Limburg aardewerk. Dit 
aardewerk heeft karakteristieke rode verfstrepen en is in de middeleeuwen 
geproduceerd in pottenbakkersovens van Brunssum en Schinveld.

"Wat mij betreft 
heeft Sittard er 
straks weer een 
uniek hoekje bij”, 
besluit Yvonne. 
“Gebouwd met 
bloed, zweet en 
tranen, maar dat 
was het waard.”

GOED OM TE WETEN



Zo’n 70 deelnemers fietsten in januari en februari op een e-bike of een e-speedbike door onze gemeente of naar onze 
gemeente voor hun werk. Zoals fervent e-bike-fietser Pascal van den Boogaard (37) uit Geleen: “Toen ik erover hoorde, 
wilde ik graag meedoen. Ik reserveerde meteen een e-speedbike voor beide periodes. Zes weken probeerde ik hem als 
alternatief voor mijn e-bike op mijn rit naar mijn werk in Maastricht.”

Gedurende twee periodes van 
drie weken werden 35 e-bikes en 
e-speedbikes (van verschillende 
merken en prijscategorieën) door de 
gemeente beschikbaar gesteld. Dit 
aantal werd in de tweede periode zelfs 
verhoogd naar 60. De deelnemers 
haalden hun vooraf gereserveerde 
fietsen op bij het Tom Dumoulin 
Bike Park in Sittard. Hier kon in een 
veilige omgeving een eerste testrit 
gemaakt worden. Pascal: “Alles 
was aanwezig: een oplader, het gele 
kenteken, de verzekering, de helm en 

een goodiebag met een bidon en een 
sleutelhanger.”

Concurrent voor de auto
“Zo’n speedbike is een e-bike XL. Je kunt 
er in optimale omstandigheden (recht 
fietspad, wind mee, weinig tegenliggers) 
gemakkelijk snelheden van 45 km/uur 
mee halen. Met een gemiddelde snelheid 
die beduidend hoger ligt dan mijn eigen 
e-bike, ben ik zo’n vijftien minuten 
sneller op mijn werk. Als je naar je werk 
fietst, telt elke minuut. Dat is niet alleen 
op de fiets zo, ook in je auto stap je niet 

voor de leuk. Met de tijd die ik win op de 
speedbike, wordt dit echt een concurrent 
van de auto.”

Goed voor je portemonnee 
en je lijf
Met de proef wil de gemeente het fietsen 
op een e-bike of e-speedbike stimuleren 
als alternatief vervoermiddel voor de 
auto. De proef is opgezet vanuit het mobi-
liteitsprogramma Maastricht Bereikbaar 
om slim reizen en werken in de gemeen-
te op de kaart te zetten. E-bikes zijn 
immers niet alleen een goed alternatief 

voor de auto, maar zijn ook goed voor je 
portemonnee, je lijf én de bereikbaarheid 
van Zuid-Limburg en het milieu.
 
Niet meer terug
Na afloop van de proefperiode 
ontvingen de deelnemers een voucher 
waarmee ze met korting een e-bike 
kunnen aanschaffen. “Ik ga geen 
e-speedbike kopen. Maar ik blijf 
wel met mijn eigen e-bike naar mijn 
werk fietsen. Als je elektrisch fietsen 
eenmaal gewend bent, wil en kun je niet 
meer terug naar een normale fiets.”

“Eenmaal gewend aan fietsen met 
een e-bike wil je niet meer terug”
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Claudia Dekker (27): 
“Ik heb al enkele keren op het 
stembureau bij Xonar in Sittard 
gezeten. Ik werk normaal in de zorg. 
Dan zit je maar heel zelden. Het is dus 
best anders om eens een hele dag te 
zitten. Ik vind het belangrijk om mijn 
stem uit te brengen en mijn steentje 
bij te dragen aan de verkiezingen. 
Op het stembureau vind ik het leuk om 
mensen uit mijn omgeving te helpen 
als ze praktische zaken niet weten. 
Met het bedrag dat je ervoor krijgt, 
kan ik op vakantie wat leuks doen. 
De opkomst in ‘mijn’ stembureau is 
redelijk laag. Toch is het er leuk. 
De mevrouw van Xonar is heel 
vriendelijk. Ze zorgt altijd dat de koffie 
klaarstaat.”

MIJN... STEMBUREAU

PROEF GRATIS KENNISMAKEN MET DE E-BIKE GROOT SUCCES



Het gaat dan om instromers en 
uitkeringsgerechtigden met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ze worden begeleid 
op hun persoonlijke aandachtspunten 
en doen werkervaring op. Daarmee 
vergroten ze hun kans op een reguliere 
baan. Overigens hoeven werkgevers 
deze medewerkers maar gedeeltelijk 
zelf te betalen. De gemeente subsidieert 
dit werk gedeeltelijk, ofwel Social 
Return on Investment (SROI). 

Getraind
Van der Linden kwam met een goed 
totaalplan voor de eerste fase van 
de herinrichting van de oostelijke 
schootsvelden en won de aanbesteding. 
Naast professionele krachten zijn hier 
drie mensen op basis van SROI aan het 
werk. Waar nodig worden zij getraind in 
de werkzaamheden, zoals het snoeien 
van hagen. 

Enthousiast
Het werk gaat hen goed af, blijkt in 
de praktijk. Mensen zijn enthousiast 

en groeien in hun rol als werknemer. 
Zoals Lucien Arsasemita, die tegels 
verwijdert en heggen snoeit. Het werk 
bevalt hem goed, al is het anders dan 
“het normale” groenonderhoud. “Maar 
ik ben heel gemakkelijk. Werk is werk.” 
Met anderen samenwerken doet hij 
graag, al vindt hij het af en toe wel 
wennen als er nieuwe uitzendkrachten 
worden ingezet. “Ik werk het liefst in 
een vaste ploeg.”

Werk voor iedereen
De gemeente vindt het belangrijk dat 
iedereen mee kan doen. Participatie 
draagt bij aan zelfstandigheid, 
eigenwaarde en een sociaal leven. 
Liefst willen we dat zoveel mogelijk 
mensen een reguliere, betaalde 
baan vinden. Maar als  dat (nog) niet 
mogelijk is, zijn ook een gesubsidieerde 
baan, beschut werk of vrijwilligerswerk 
mogelijkheden om actief deel te nemen 
aan de samenleving.
Meer weten? Kijk op 
 www.sittard-geleen.nl/participatie 

Groen-aannemer Bert van der Linden heeft veel ervaring met de inzet van mensen 
op basis van SROI. “Ik zorg ervoor dat zij altijd worden opgenomen in de groep. 
Als je hen apart laat werken, blijven het einzelgängers. En dat motiveert niet.” Van 
der Linden vindt het belangrijk om mensen weer op weg te helpen. “We kunnen 
allemaal in een situatie belanden waarin je heel moeilijk aan het werk komt. En 
er zijn mensen met beperkingen voor wie een gewone baan niet is weggelegd. 
Mijn ervaring is dat de meeste mensen wel willen werken, maar de stap niet 
durven zetten. Die moet je over de streep trekken. Als dat gelukt is, zijn ze vaak 
heel enthousiast en vinden ze het fijn om weer een doel te hebben.” Een goede 
begeleiding is wel een vereiste, weet Van der Linden. Zijn voormannen worden 
hierin getraind. “Als werkgever moet je geduld hebben en onderzoeken wat 
mensen aankunnen. Dat is altijd weer een uitdaging. Soms loop je tegen een muur, 
maar meestal gaat het goed. Soms zo goed, dat ik iemand in dienst kan nemen.”

Overweegt u ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten 
in uw bedrijf? Neem dan contact op met het Werkgevers Servicepunt Westelijke 
Mijnstreek,  http://wsp-wm.nl 

Sinds december vorig jaar is groen-aannemer Van der Linden volop aan het werk in de oostelijke schootsvelden. Dit stukje 
historisch Sittard wordt heringericht en in ere hersteld. Daarbij zet de groen-aannemer enkele mensen met een uitkering in. 
Bij het aanbesteden van dit soort grote projecten, stelt de gemeente dit altijd als voorwaarde. 

GROEN-AANNEMER:
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Werkervaring opdoen in de  
oostelijke schootsvelden

“Ik help mensen graag
weer op weg” 

Mensen zijn 
enthousiast en 
groeien in hun rol 
als werknemer.



Een afspraak maken voor een nieuw rijbewijs, een verhuizing doorgeven, de openingstijden 
van het milieupark opzoeken of het laatste nieuws van de gemeente bekijken. Allemaal 
dingen waarvoor u onze website www.sittard-geleen.nl bezoekt. En daarin bent u niet de 
enige. Vorig jaar is onze site maar liefst 600.000 keer bekeken. 

Het Groene Net is een lokale, duurzame warmteleverancier. Via een ondergronds 
buizennetwerk wordt restwarmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard én mogelijk 
op termijn restwarmte van het Chemelotterrein, gebruikt voor verwarming en koeling van 
bedrijven en woningen in Sittard-Geleen.

Tijdens al die bezoeken werden in totaal 
ruim twee miljoen pagina’s bekeken. 
Dat zijn indrukwekkende cijfers. Maar 
doen we het ook naar wens? Die vraag 
speelt een belangrijke rol in 2018. Op 5 

en 6 februari werd daarom het start-
schot gegeven voor ons internetpanel. 
Dit bestaat uit zo’n dertig mensen uit de 
hele gemeente, die met ons meedenken 
over de gemeentelijke website.

Aan de slag
Vragen als ‘Is de website begrijpelijk, 
duidelijk en logisch’ en ‘Is de juiste 
informatie gemakkelijk terug te vinden’ 
passeerden de revue tijdens de eerste 

Aandeelhouders van Het Groene Net zijn Ennatuurlijk (50%) en de gemeente Sittard-Geleen (50%). De gemeente Beek en de 
gemeente Stein treden toe als de realisatie van het warmtenetwerk binnen hun gemeentegrenzen start. Samen met de ge-
meente Sittard-Geleen hebben zij daarvoor Mijn Streekwarmte BV opgericht.

Pluspunten
Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat op ter-
mijn een van de grootste duurzame warmtenetwerken van Nederland. Er is voor de toekomst een besparing van ongeveer 26 
miljoen m3 aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 47.000 ton. De drie gemeenten 
realiseren hun CO2- doelstellingen grotendeels met Het Groene Net en behoren hiermee tot de koplopers van Nederland.

Aanleg buizennetwerk
In 2017 is Het Groene Net in Sittard gestart met de aanleg van het buizennetwerk. In Sittard bestaat de aanleg uit 3 fases. 
In april gaan we in Sittard verder we met de aanleg van fase 2 en 3a. In het april-nummer van deze Stadskrant vertellen we 
meer over de werkzaamheden en de fasering!

bijeenkomst van het panel. De deelne-
mers gingen na een onderlinge kennis-
making direct aan de slag en gaven hun 
mening over de huidige website. Ook 
werd de proef op de som genomen met 
het uitvoeren van opdrachten als ’Meld 
een losliggende stoeptegel’, ‘Zoek uit 
wat een paspoort kost?’ of ‘Wanneer 
wordt het snoeiafval opgehaald?’. 

Opbouwend
Dit leverde meteen veel opmerkingen 
en aanbevelingen op. Zo zijn op de 
website niet alle zoekresultaten altijd 
duidelijk, is informatie verouderd en is 
het taalgebruik wel eens moeilijk. “Het 
klinkt misschien als kritiek, maar het is 
vooral opbouwend. Ik hoop dat jullie er 
iets mee kunnen, want ik vind het echt 
goed dat jullie je kwetsbaar durven op 
te stellen en te luisteren. Ga vooral zo 
door en blijf samen met de inwoners 
van Sittard-Geleen zoeken naar ideeën 
en oplossingen”, reageerde deelnemer 
Frank Arets. 

Verder verbeteren
En dat is precies de bedoeling. Het 
internetpanel komt vanaf nu een aantal 
keer per jaar bij elkaar. Samen blij-
ven we zo onze website verbeteren en 
zorgen we ervoor dat al die duizenden 
bezoekers op onze website snel het 
juiste antwoord op hun vraag kunnen 
vinden.

Heeft u ook tips om onze website te 
verbeteren? Laat het ons weten op 
 www.sittard-geleen.nl/website

Samen aan de slag met 
website gemeente

We gaan verder met de 
aanleg van Het Groene Net!

GESLAAGDE EERSTE BIJEENKOMST INTERNETPANEL
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Een plat dak dat minstens vijftig jaar meegaat. Een vijver die niet lekt. Gegarandeerd 
waterdichte bloembakken. Ze bestaan dankzij EPDM-folie, het ooit door DSM 
ontwikkelde synthetische rubber. Het in Sittard-Geleen gevestigde Van Beek BV 
verwerkt de EPDM-folie tot maatwerk en kan de vraag amper bijbenen.

Van Beek: 
maatwerk in EPDM-folie
Een dakbedekking inbranden? Bart van 
Beek fronst zijn wenkbrauwen. “Dat 
wordt niet veel meer gedaan”, zegt de 
directeur van Van Beek BV. “Veel te 
gevaarlijk. En áls een dakdekker het 
al doet, dan betaalt hij zich blauw aan 
verzekeringspremies. EPDM-folie is veel 
gemakkelijker te verwerken. Je kunt 
verschillende delen op een eenvoudige 
manier aan elkaar vulkaniseren. 
Gaat nooit meer los. Lekt niet en 
kan alle weersomstandigheden aan. 
Waarschijnlijk langer dan vijftig jaar, 
want zo lang bestaat het materiaal pas. 
Er zijn destijds proefdaken gelegd die 
nog steeds goed zijn.”

Maatwerk
Bart van Beek en Veronique Smeets 
namen in 1998 het bedrijf over van 
Van Beek senior. Die zag al in 1972 
brood in EPDM-folie als dakbedekking 
en zette er een handelsbedrijf mee 
op. Na de overname zette de jonge 
generatie een tweede poot onder hun 
bedrijf: maatwerk. “Aannemers en 

bouwbedrijven geven ons de maten 
door van het plat dak of de dakkapel, 
nu meestal via een tekenprogramma. 
In onze eigen productieruimte maken 
we van EPDM de bedekking klaar. De 
oppervlakte maakt niet uit. Van een paar 
vierkante meter tot duizend vierkante 
meter als het moet. Met EPDM-folie kan 
in principe alles. Als de opdracht klaar 
is, vouwen we de boel op en sturen die 
per vrachtwagen naar de werkplaats 
van de opdrachtgever of de bouwplaats. 
Daar is het een koud kunstje om de 
bedekking te monteren. Deze werkwijze 
past goed bij de wens van bouwers om 
meer te automatiseren. Prefab is in. 
Steeds meer elementen, dakkapellen 
en zelfs complete aanbouwen worden in 
de fabriek gemaakt en geplaatst als dat 
goed uitkomt.”

Plaats
Behalve aan de bouw levert Van Beek BV 
ook aan vijverbouwers, producenten van 
waterbassins, vergistingsinstallaties, 
opslagsilo’s, bassins en de agrosector. 

Het rubber wordt gekocht bij 
verschillende Europese en Amerikaanse 
rubberfabrikanten en verwerkt in 
de eigen ateliers in Born. “Zes jaar 
geleden zijn we naar deze nieuwbouw 
verhuisd omdat we echt meer plaats 
nodig hadden”, zegt Bart van Beek. “Een 
groter magazijn en meer ruimte voor de 
productielijnen. Dit is een ideale plek, 
zo dichtbij de bargeterminal en centraal 
gelegen.”

Medewerkers
Niet alleen uit Nederland, ook uit België 
en Duitsland krijgt Van Beek EPDM 
steeds meer aanvragen voor maatwerk. 
“Inmiddels is de duurzaamheid van 
EPDM wel bewezen en is ook de prijs 
in vergelijking met meer traditionele 
producten ongeveer hetzelfde. Actueel 
is het probleem het vinden van nieuwe 
goede medewerkers. Terwijl het mooi 
werk is, dat met de hand snijden en 
vulkaniseren. Een stukje maakindustrie.”

 www.vbbv.com

“Gaat nooit meer los. 
Lekt niet en kan alle 
weersomstandigheden 
aan. Waarschijnlijk 
langer dan vijftig jaar, 
want zo lang bestaat 
het materiaal pas."
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Scheiden? Ja, ik wil!
Beter afval scheiden levert echt wat op. U draagt een steentje bij aan het hergebruik van grondstoffen 
en daarmee aan een beter milieu. Wist u bijvoorbeeld dat uw versleten truien worden hergebruikt 
als vulling voor nieuwe autostoelen? Tevens betekent goed scheiden lagere kosten voor uzelf, 
want restafval is 260% duurder dan GFT. Een win-win situatie dus!

Scheidingswijzer
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Een compact, levendig en gezellig centrum. Waar mensen graag naar toe komen 
omdat ze er alles vinden wat ze dagelijks nodig hebben. En net dat beetje meer. 
Dat is wat we voor ogen hebben met het centrum van Geleen. We maken het 
kernwinkelgebied compacter en het winkelaanbod completer. We werken aan 
centrale huisvesting voor onze ambtenaren op de Markt. En we stimuleren 
vastgoedeigenaren om leegstaand tegen te gaan. Bij zo’n aantrekkelijk centrum 
hoort natuurlijk ook een sfeervol ingerichte openbare ruimte. Waar mensen even 
lekker kunnen zitten met een kopje koffie en een vers broodje.  

Conceptvisie
Samen met het centrummanagement en de vereniging van eigenaren van 
commercieel vastgoed zijn we bezig met het opstellen van een conceptvisie. Het 
idee is om rondom de Markt een soort van compacte Hoeskamer in het groen te 
creëren, met horecagelegenheden. Het huidige gemeentehuis zal een ingrijpende 
verbouwing ondergaan om in 2020 de centrale werkplek te worden van zo’n 
700 ambtenaren. Rondom het vernieuwde gemeentehuis komt veel groen. Het 
verouderde horecastraatje wordt gesaneerd en rondom het oude raadhuis is plek 
voor nieuwe horecabedrijven. Verder is het de bedoeling om in een beperkt deel van 
het kernwinkelgebied autoverkeer toe te laten volgens het ‘shop & go’ principe.

Bespreken
De conceptvisie wordt binnenkort voorgelegd aan een aantal externe partijen, 
waaronder de marktkooplieden, kermisexploitanten en niet te vergeten de betrokken 
bewoners in het kernwinkelgebied.  Als de input van alle partijen is verwerkt gaat 
de concept-visie naar het college en de gemeenteraad voor besluitvorming. Dat zal 
naar verwachting in de loop van dit voorjaar gebeuren.

Co-creatie 
GEMEENTE, SCHOLEN EN BEDRIJFSLEVEN

In 2016/2017 werkten leerlingen van het Graaf Huyn Technasium in 
Geleen aan een praktijkopdracht voor de inrichting van de Annastraat. 
In die presentaties stond het DSM/Chemelot/mijnverleden van Geleen 
centraal. Dit thema is meegenomen in de uitwerking van verschillende 
onderdelen in de conceptvisie.

Zo wordt er met leerlingen van scholen uit Geleen en DSM nagedacht over de 
inrichting van een nieuwe fietsroute die vanuit Chemelot naar het stadshart wordt 
aangelegd. In deze fietsroute wordt de mijn-historie van Geleen verbonden met het 
heden en de toekomst. 
Bij de inrichting van de openbare ruimte worden straks nieuwe materialen 
gebruikt die DSM tegenwoordig produceert (smart furniture). Verder worden de 
gevels van een aantal karakteristieke panden in het centrum teruggebracht in de 
kenmerkende architectuur uit het mijnverleden van Geleen. 

Impressie 
'hoeskamer' in 

het groen

CONCEPTVISIE OPENBARE RUIMTE CENTRUM GELEEN

Hoeskamer in ’t groen

Hoe maken we de openbare 
ruimte in het centrum van 
Geleen aantrekkelijker? 
Dat is de centrale vraag 
waarmee we samen met 
Centrummanagement 
Geleen, de Vereniging van 
Eigenaren en een aantal 
externe adviseurs aan de 
slag zijn gegaan. 



Sint Joep Markt - 19 maart - binnenstad Sittard   

Op 19 maart 2018 kunnen bezoekers weer genieten op de grootste jaarmarkt 
van Nederland. Sint Joep is al meer dan 200 jaar een geliefde markt. Een 
plek om speels en nieuwsgierig op zoek te gaan naar allerhande dingen die 
het leven aangenamer maken. 

Gezellig struinen door de slingerende straatjes in de eeuwenoude binnenstad 
van Sittard. Meer dan 350 marktkooplieden, standwerkers en artiesten 
zorgen voor een markt vol levenslust. Dat kun je zien, voelen, horen en 
proeven. De heerlijke cafeetjes en restaurantjes met verwarmde terrassen 
nodigen uit om na een paar uur struinen op de markt eens even lekker pas 
op de plaats te maken. De markt begint om 8.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

www.sittard-geleen.nl

De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Sittard-Geleen.  
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze  
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de gemeente.

ER OP UIT
20 STADSKRANT SITTARD-GELEEN   

De start en finish van deze 80 
kilometerlange wandeltocht is weer 
terug op de Markt in Sittard. Naast 
de Kennedymars wordt op dezelfde 
dag ook de Swentiboldmars van veertig kilometer en de Mini-Mars van 10 
kilometer voor basisschoolleerlingen gelopen. Loop mee of kom de wandelaars 
aanmoedigen op de Markt in Sittard. Gezelligheid gegarandeerd. 
Meer informatie en inschrijven op  www.kennedymars.org   

Op Paasmaandag 2 april is het centrum van Born 
traditiegetrouw het decor voor deze gezellige 
jaarlijkse markt. Meer dan 200 kooplieden installeren 
er hun kramen, verkoopwagens en uitstallingen. 

Struinen langs kraampjes met kleding, sieraden, 
antiek, boeken en artikelen uit moeders en 
grootmoederstijd. Na het slenteren op de 
voorjaarsmarkt is het genieten van heerlijke 
lekkernijen. Het gezellige feestpaviljoen met 
muziek, een pop-up kinderboerderij, een 
uilenshow en het speelparadijs van Darteldome 
zorgen voor een ouderwets gezellig uitje voor de 
hele familie. 

De paasmarkt in Born is gratis te bezoeken van 9 tot 17 uur. De 51ste editie van de 
Paasmarkt wordt om 10:00 uur, feestelijk geopend door Schutterij St. Martinus.

Meer informatie op  www.insittardgeleen.nl    

De meeste speeltuinen in Sittard-
Geleen openen op 2e paasdag hun 
poorten; speeltuin De Paddestoel in 
Born doet dat op paaszaterdag. In 
de meeste speeltuinen kun je voor 
een kleine entreebijdrage of met een 
seizoensabonnement de hele dag 
spelen. In Sittard zijn dat de speeltui-
nen Thienbunder en De Roetsj, 

in Born De Paddestoel en in Geleen Miranaburg, ’t Weike en de Sjteinakker. In deze 
speeltuinen bestaat ook de mogelijkheid om een ijsje, een drankje of een kopje 
koffie of thee te kopen.  Vrij toegankelijke speeltuinen zijn Sjoepienoe in Sittard, 
’t Ruiberke in Obbicht en in Geleen speeltuin Lutterade en het Chrysantenveldje. 

In het Paasweekend is het 
genieten tijdens het Borner 
Paosj-sjpektakel. Met artiesten 
die in het verleden al eens 
hebben gespeeld op de Borner 
Markt. 
Zaterdag 31 maart staat 
'Ireland’s finest' Dave Rooney 
met zijn Black Donnelly’s op 
het podium. Bekend van de 
eerdere succesvolle edities 

van de Bornse Irish Night krijgt deze topartiest nu een nóg groter podium en 
is daarmee de hoofdact op Paaszaterdag: Born to be Irish!! Naast het typische 
Ierse gitaarspel vertolkt deze band ook een breed scala aan bekende covers. 
Als support-act zal deze avond The hooligan elephant het podium betreden. Om 
de sfeer compleet te maken stroomt deze avond ook Guinness en Murphy's Irish 
Red uit de tapkraan. 
Voorverkoop en meer informatie op  www.borner-paosj-sjpektakel.nl

Maandag 2 april tijdens Paasmarkt Born gaat Borner Paosj-sjpektakel in 
de herhaling met de Limburgse Middig met optredens van Big Benny, Zaate 
Hermenie Mörge Geit Baeter, DOMINO en DJ Giga Wiel. De Limburgse Middig is 
gratis te bezoeken.

Object Love onthult onze intieme relatie met dingen. Mensen maken dingen om in onze 
praktische en emotionele behoeften te voorzien. Dingen zijn overal. We zitten er op, in, tussen 
of onder. Ze zijn een verlengstuk van ons lichaam en vergroten onze capaciteiten. We zijn er 
lijfelijk en emotioneel mee verbonden. Dat daagt kunstenaars uit om onze relatie met dingen 
te onderzoeken. Waarom maken we dingen? Waarom zijn we er zo aangehecht? Wat zijn de 
consequenties van onze Object Love? Meer informatie op  www.dedomijnen.nl  

Kennedymars - 31 maart - start & finish Markt Sittard   Paasmarkt Born - 2 april - Born Centrum   

31 maart - 2 april -Markt Born   

Een tentoonstelling over onze intieme relatie met dingen 
14 april t/m 2 september - Museum Hedendaagse Kunst in Ligne  

Object Love

Speeltuinen in Sittard-Geleen vanaf Pasen weer open


