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VOORWOORD

In gesprek met onze samenleving

De gemeente Sittard-Geleen is van ons allemaal. Van onze 
inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. 
Daarom zijn we vanaf september tot en met november 2018 
met deze partijen in gesprek gegaan om het draagvlak voor 
de opgaven in het coalitieakkoord SAMEN DUURZAAM te 
verkennen. Zonder draagvlak zijn wij immers nergens. In een 
open en transparante stijl ging het college de dialoog aan met de 
samenleving. In een korte tijd zijn veel gesprekken gevoerd, in 
veel verschillende vormen en met wisselende samenstellingen. 
En dat allemaal om prioriteiten, samenhang en onderlinge  
invloed van de verschillende opgaven uit het coalitieakkoord 
scherp te krijgen. Daarbij werd geëxperimenteerd, om zoveel 
mogelijk mensen te bereiken. Nu is het zaak om de energie 
vast te houden en in de komende periode om te zetten in een 
duurzame samenwerking tussen inwoners, bedrijfsleven, 
(maatschappelijke) organisaties en gemeente.  

Leon Geilen
coördinerend wethouder Samen Duurzaam
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INLEIDING

SAMEN DUURZAAM is het coalitieakkoord op hoofdlijnen 
van de gemeente Sittard-Geleen voor de periode 2018-
2022. Het akkoord beschrijft de zeven belangrijkste opgaven 
voor de komende periode. Met als rode draad een open, 
transparante bestuursstijl. En een sluitende begroting. 

Bij de opstelling van het coalitieakkoord is rekening 
gehouden met de programma’s van de raadsfracties 
die niet in de huidige coalitie zitten. Zij hebben ook 
wijzigingsvoorstellen kunnen indienen. Deze hebben geleid 
tot beperkte aanpassing. Tal van andere zaken krijgen een 
plek in de verdere uitwerking van het akkoord. 

In juli 2018 heeft een raadsmeerderheid van GOB, 
GroenLinks, SP, DNA, PvdA, VVD, SPA en D66 het akkoord 
vastgesteld als startdocument voor een brede dialoog met 
de samenleving. Hoe deze dialoog is gevoerd, leest u in dit 
procesverslag.

01. 
Een gemeentebestuur 
met en voor de inwoners

02. 
Vooroplopen naar  
een duurzame  
toekomst

03. 
Gezond en veilig  
in een sociale  
gemeente

04. 
Wonen en leven  
in Sittard-Geleen

05. 
Ontspannen en  
genieten in  
Sittard-Geleen

06. 
Een duurzame  
economie voor  
werk en innovatie

07. 
Financiën  
duurzaam op orde

7 OPGAVEN VOOR 
SITTARD-GELEEN
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DE AANPAK

DOELEN VAN DE DIALOOG
Meepraten, meedoen en samenwerken zijn kernwoorden in 
de bestuursstijl van het nieuwe college. De maatschappelijke 
dialoog is een belangrijke stap op weg naar breed gedragen 
opgaven voor Sittard-Geleen. De opbrengst van de dialoog 
wordt opgenomen in een Toevoeging op het coalitieakkoord. 
Dit geheel vormt vervolgens de basis voor de kadernota 
(voorjaar 2019) en een gezamenlijk investeringsprogramma 
voor Sittard-Geleen.

PROCES OP HOOFDLIJNEN
De dialoog over de opgaven voor Sittard-Geleen verloopt over 
een aantal sporen:

   SPOOR 1 gesprekken met de belangrijkste stakeholders 
uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke 
organisaties.

   SPOOR 2 gesprekken met inwoners en (belangen)
verenigingen.

   SPOOR 3 gesprekken met medeoverheden.

Voor elk spoor zijn drie fasen doorlopen:
   VERKENNEN

 In deze fase zijn inwoners en stakeholders benaderd. 
Herkennen zij de opgaven uit het coalitieakkoord? Zijn ze 
bereid om te participeren en bij te dragen/mee te werken 
aan de uitvoering van de opgaves? 

   OMSLAG
 Terugkoppeling aan gemeenteraad, inwoners en 

stakeholders. Wat is opgehaald in de verkenningsfase? 
Waar liggen kansen voor samenwerking op basis van 
gemeenschappelijke doelen? En wat is daarvoor nodig?

   VERDIEPEN 
 College voerde het gesprek met de samenleving om de 

opgaven aan te scherpen en concreet te maken wie wat 
gaat doen vanuit welke rol. Deze afspraken landen in 
het coalitieprogramma en worden meegenomen in de 
kadernota en het gezamenlijk investeringsprogramma.

Het coalitieakkoord ‘SAMEN DUURZAAM – Samen werken aan een gezonde gemeente’ is een akkoord op hoofdlijnen. 
Nadere invulling van het akkoord vindt plaats via gesprekken met stakeholders en inwoners: de brede maatschappelijke 
dialoog.
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VOORWAARDEN VOOR EEN GOED GESPREK

   ANDERE BESTUURSSTIJL 
 - Toegankelijk, open, transparant

   ACTIEVE ROL VOOR DE GEMEENTERAAD
 -  Verkenningsronde
 -  Regelmatige terugkoppeling

   ZOVEEL MOGELIJK LEEFTIJDS- EN 
 BEVOLKINGSGROEPEN SPREKEN
 Ook inwoners bereiken die niet zo snel meedoen aan 
 bijeenkomsten:

- Jongeren: scholen, kinderraad, tienercentrum
- Werkende ouders: online enquête, livestream op 
 Facebook

   IN GESPREK OP DE PLEKKEN WAAR DE 
 MENSEN ZIJN

   ALLE GESPREKSPARTNERS KUNNEN BESCHIKKEN 
OVER DEZELFDE START-INFORMATIE

 
   OPEN EN TRANSPARANT PROCES

 Elke inwoner kan via social media en gemeentelijke infor-
matiekanalen volgen waar gesprekken plaatsvinden, wat 
er besproken is en wat daarmee wordt gedaan

   DE DIALOOG IS EEN CONTINU PROCES
 Het houdt niet op bij de vaststelling van de Toevoeging op 

het coalitieakkoord

   NIEUWE ROLVERDELING TUSSEN GEMEENTE EN 
 HAAR PARTNERS
 Dat betekent voor alle partijen een verandering, met ge-

deelde verantwoordelijkheid. En dat alles vanuit het besef 
dat de gemeente het niet alleen kan en ook niet alleen 
moet willen doen.

De dialoogronde was de kick-off van opgave 1 uit SAMEN DUURZAAM: Een gemeentebestuur met 
en voor de inwoners. De gesprekken moesten voldoen aan een aantal uitgangspunten die hun 
oorsprong vinden in de kernwaarden van de nieuwe bestuursstijl.
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MAATSCHAPPELIJKE DIALOOG OVER MEERDERE SPOREN

DE BOODSCHAP
Sámen werken aan een duurzame en gezonde gemeente. 
Dat is waar het gemeentebestuur de komende vier jaar 
de schouders onder zet. Sittard-Geleen staat de komende 
periode voor een aantal grote opgaven. We kunnen als 
gemeente niet alles zelf regelen en oplossen. 
Tegelijkertijd weten we dat er bij onze ondernemers en 
maatschappelijke organisaties mooie dingen gebeuren. 
En dat er in onze samenleving veel goede ideeën zijn. Hoe 
kunnen we onze krachten bundelen en met zijn allen de 
juiste dingen doen? Daarover gaat het gemeentebestuur in 
gesprek met ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en inwoners van Sittard-Geleen.
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JUNI JUlI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2019 2020

GESPREKKEN UITWERKINGUITWERKINGVERKENNING

SPOOR 1 Dialoog met stakeholders

Concept 
raads-
akkoord

Begin 2019: 
Kadernota 
met actie-
programma

Besluit 
raadsakkoord

April 2019 – 
maart 2022: 
Uitvoering 
actieprogramma, 
met tussenstand 
in 2020

SPOOR 2 
Dialoog met inwoners en (belangen)verenigingen

VOORBEREIDING

GESPREKKENUITWERKINGVERKENNING

SPOOR 3 Dialoog met mede-overheden
GESPREKKEN UITWERKING
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“Een uitstekend idee 
om zo veel mogelijk 

stakeholders te laten meepraten over 
de toekomst van Sittard-Geleen op de 
langere termijn. Goed ook om vast te 
stellen dat duurzaamheid en gezondheid 
de belangrijkste thema’s zijn. Juist 
in deze regio is de bevolking relatief 
ongezond, in vergelijking met de rest 
van het land. Samen moeten we werken 
aan een betere gezondheid, ervoor 
zorgen dat minder mensen uitvallen 
en dat we meer mensen die langs de 
kant staan weer erbij halen. Die wil is 
heel breed aanwezig, zo heb ik vandaag 
ervaren. Ik heb goede ideeën gehoord 
en vooral veel enthousiasme om dit tot 
een samenhangend programma uit te 
werken. Ik lever daar graag een bijdrage 
aan.” 

Maria Jansen,  
GGD en hoogleraar Populatiegericht 
Gezondheidsbeleid  
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STAKEHOLDERS

Ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn on-
misbare schakels in onze lokale samenleving. We staan 
met zijn allen aan de vooravond van een aantal grote maat-
schappelijke opgaven. Denk aan de energietransitie en de 
balans tussen economie en leefomgeving. Waar liggen onze 
raakpunten? En hoe gaan we daar samen mee om? Dat on-
derzochten we in spoor 1.

DE VOORBEREIDING
Om te beginnen heeft de gemeentelijke organisatie een over-
zicht gemaakt van grote stakeholders in Sittard-
Geleen. Dit overzicht is aangevuld door het college en de 
raadsfracties in de gemeenteraad. Op basis hiervan is een 
definitieve selectie gemaakt van te benaderen personen 
voor spoor 1. Er is gekeken naar welke stakeholders veran-
deringen te weeg kunnen brengen in de maatschappelijke 
opgaven uit SAMEN DUURZAAM én die hun krachten willen 
bundelen.

VERKENNENDE GESPREKKEN
Met 20 stakeholders zijn vooraf verkennende gesprekken 
gevoerd over gemeenschappelijke belangen en mogelijkhe-

den voor strategisch partnerschap. De uitkomsten van deze 
gesprekken zijn gebruikt als input voor een zgn. stakehol-
dersconferentie. 

STAKEHOLDERSCONFERENTIE
Tijdens deze stakeholdersconferentie spraken we in Kasteel 
Limbricht met 30 personen die voor Sittard-Geleen een be-
langrijke rol vervullen. Samen zochten we naar raakvlakken 
op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, wonen- en le-
ven, vrije tijd en innovatie. In deel- en plenaire sessies gingen 
we op zoek naar het gezamenlijke punt op de horizon. En we 
bespraken de onderwerpen die bepalend zijn om dit punt te 
bereiken. 

TERUGKOPPELING AAN GEMEENTERAAD
De gespreksleiders van de stakeholdersconferentie heb-
ben de uitkomsten uit spoor 1 toegelicht tijdens de plenaire 
raadsronde op 25 oktober 2018. 

SPOOR 1
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Onderwijs is een verbindende 
factor in alle thema’s die vandaag 

de revue zijn gepasseerd. De energietransitie, sociale 
cohesie, aandacht voor jongeren en ouderen, mensen 
met een beperking terug in het arbeidsproces halen; 
in alles speelt onderwijs een rol. Als ROC zijn we 
verantwoordelijk voor de opleiding van duizenden 
jongeren én van werkenden die een aanvullende studie 
of training volgen, evenals voor nieuwkomers en mensen 
met  afstand tot de arbeidsmarkt. We dragen een grote 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en vandaag 
is opnieuw helder geworden dat alle partijen dat ook 
beseffen, zeker de gemeente. Uiteraard overleggen we 
zeer regelmatig met al die partijen, maar die heb je niet 
vaak samen aan tafel. Dat was wat mij betreft de winst 
van deze conferentie. Prima initiatief van burgemeester 
en wethouders om deze stakeholders uit te nodigen en te 
betrekken bij de planvorming en de uitwerking daarvan. 
Voor herhaling vatbaar ”

Jos Kusters, 
College van Bestuur Leeuwenborgh Opleidingen 



“Het was goed om tijdens deze 
stakeholdersbijeenkomst zoveel 
verschillende mensen te zien. 

Van overheden, bedrijfsleven, gezondheidszorg, 
onderwijs, enzovoort. Organisaties waarmee we 
nauw samenwerken om dat ene doel te bereiken: 
een zo gezond mogelijke bevolking. Tegen zo laag 
mogelijke kosten. Gezondheidszorg moet goedkoper 
om iedereen uiteindelijk medische zorg te kunnen 
bieden en te verzorgen. Als zorgorganisatie proberen 
we daarom zoveel mogelijk ook na te denken hoe 
we zorgvragen vóór kunnen zijn. Daarbij zijn wonen, 
werken, ontspannen en leren belangrijke factoren. 
Hoe beter en gezonder het leefklimaat, des te vitaler 
de inwoners. Alleen samen kunnen we dat klimaat 
scheppen.”

Roel Goffin, 
Raad van Bestuur Zuyderland
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Een goed initiatief, deze 

stakeholdersbijeenkomst. We hebben 

onze visie op de meerjarenbegroting 

kunnen delen. Tegelijkertijd krijgen we een gedegen 

inzicht in de vele onderwerpen waarin het stadsbestuur 

een rol speelt en het breed scala aan belanghebbenden die 

de gemeente meeneemt in haar overwegingen. Er moeten 

ingrijpende keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld hoe we 

de transitie naar schone, hernieuwbare energie kunnen 

realiseren. Een enorme opgave waarin samenwerking een 

voorwaarde is voor succes. Chemelot wil uitgroeien tot 

de meest veilige, competitieve en duurzame materialen- 

en chemie site van West-Europa. De gemeente speelt 

een cruciale rol om de energietransitie succesvol uit te 

voeren, bijvoorbeeld op het gebied van faciliteiten, ruimte 

en vergunningen. Alleen door samen te werken op basis 

van een gedeelde visie kunnen we dit ambitieuze doel 

bereiken. Deze stakeholderbijeenkomst is daarvoor een 

waardevolle bouwsteen.”

Joris de Beer, 

managing director DSM Chemelot

14
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Tijdens deze bijeenkomst is eens 

te meer duidelijk geworden dat 

er naast duurzaamheid meer 

aandacht komt voor de jeugd en de ouderen in onze 

stad. Ik deel de conclusie dat kleinschalige initiatieven 

in de buurten en wijken in dit verband cruciaal zijn. 

Projecten die breed gedragen worden, dwars door de 

kolommen heen. Door mensen die bereid zijn de kar 

te trekken en zich in te zetten. We kunnen niet genoeg 

experimenteren en leren van de resultaten. Succes-

sen kunnen we opschalen, van fouten leren. Ik ben blij 

dat het bestuur zich openstelt en in is voor ideeën van 

buiten. Men denkt van buiten naar binnen, essentieel 

voor samenwerking.”

Cees Sterk, 

Raad van Toezicht De Domijnen

15
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INWONERS EN (BELANGEN)VERENIGINGEN

De opgaven uit het coalitieakkoord zijn niet alleen besproken 
met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Uiteraard 
zijn ook inwoners en (belangen)verenigingen breed 
betrokken bij de maatschappelijke dialoog. 

VERKENNERSRONDE
In de verkennende ronde zijn (burger)raadsleden en 
ambtenaren die actief zijn in wijken en dorpen individueel 
het gesprek aangegaan met inwoners in hun netwerk. Zij 
onderzochten waar de energie zat om met de gemeente in 
gesprek te gaan. En op welke manier. 
Hieraan hebben ruim 
300 inwoners 
deelge-
nomen.

BIJEENKOMSTEN
De uitkomsten van deze verkennersronde en de resultaten 
van de burgerpeiling zijn gebruikt voor de volgende stap 

in spoor 2: de gesprekken van collegeleden met groepen 
inwoners. Deze vonden plaats van oktober tot half november. 
Een intensief traject dat veel tijd en inzet vroeg van de 
individuele collegeleden en medewerkers van de gemeente. 
Overdag, in de avonduren en tijdens weekenden sloten ze 
aan bij bijeenkomsten van bewoners. Ze liepen mee met 
buurtpreventieteams, schoven aan bij wijkplatforms, stonden 
op weekmarkten, spraken met een kinderwijkraad, gingen 
naar burendagen, etc. Overal waar inwoners bij elkaar 
kwamen, ging de gemeente met hen in gesprek. Er zijn 24 
bijeenkomsten geweest. In totaal spraken we met zo’n 500 
inwoners.

ONLINE DIALOOG
Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, konden mensen 
in oktober en november ook online meedenken. Hiervoor 
zijn twee vragenlijsten online beschikbaar gemaakt. Een 
korte enquête over de opgaven in SAMEN DUURZAAM. En 
voor degenen die nog verder wilden meedenken was er ook 
een langere enquête met verdiepende vragen. Met deze 
opsplitsing wilden we voorkomen dat mensen voortijdig 
afhaakten. Via e-mailregistratie werden mensen verwezen 
naar de verdiepende vragen. 

SPOOR 2
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PROMOTIE ONLINE DIALOOG
Mensen kregen na enkele dagen een automatische reminder 
als ze de lijst nog niet hadden ingevuld. Alle mensen die 
in de verkennersronde aangaven dat ze online met de 
gemeente in gesprek wilden, hebben een e-mail ontvangen 
met verwijzing naar de online dialoog. Via Facebook targeting 
werd de online dialoog op Facebook onder de aandacht 
gebracht bij onze inwoners. Verder werd ernaar verwezen in 
alle gemeentelijke online en offline communicatiekanalen, 
via een advertentie in het lokale weekblad, op wijkwebsites 
en Facebookpagina’s en op lokale online nieuwssites.
De korte vragenlijst is ingevuld door ca. 200 personen. 
Ongeveer 80 daarvan vulden ook de verdiepende vragenlijst 
in. De resultaten van beide enquêtes worden meegenomen 
aanvullend aan de resultaten van de gespreksrondes.

FACEBOOK LIVESTREAM
Bij wijze van experiment is in spoor 2 ook een Facebook 
livestream ingezet. Het was de eerste keer dat de gemeente 
dit medium heeft ingezet. De livestream vond plaats vanuit 
bibliotheek De Domijnen in Ligne. Tijdens de livestream 
werden twee wethouders geïnterviewd door een presentator. 
Dit gesprek werd gezien als laatste in de serie gesprekken 

met inwoners en verenigingen en bestond uit:
• algemene toelichting over de dialoog
• terugkijken op proces
• aanhalen persoonlijke ontmoetingen/verhalen van 

inwoners
• vragen van kijkers
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Vragen via Facebook bepaalden voor het grootste deel de 
richting van het gesprek. Tijdens het interview werden kijkers 
ook opgeroepen hun vragen in te sturen. Er werden goede 
inhoudelijke vragen gesteld. Het sentiment was voor 96% 
neutraal tot positief. 

Aankondiging van de livestream is verlopen via Facebook, 
een e-mail aan inwoners die in de verkenning hadden 
aangegeven digitaal mee te willen doen en een e-mail aan 
deelnemers van de online tool. 

WIJKPLATFORMS
Parallel aan de dialoog die door de gemeente werd 
georganiseerd, heeft een groep actieve vertegenwoordigers 
van wijk- en dorpsplatforms zélf een visie opgesteld over 
de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Het 
verslag heet ‘Partners in participatie’ en is op 20 november 
2018 aangeboden aan coördinerend wethouder Geilen 
(inwonerparticipatie). Dit sluit aan op de veranderende 
rollen van inwoners en gemeente zoals benoemd in het 
coalitieakkoord SAMEN DUURZAAM.
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’Goed dat de 

wethouders 

naar ons 

toekomen. Dat is relevant in de 

ontwikkeling van burgerschap bij 

jonge mensen. Je leert dat je als 

inwoner van een gemeente zelf 

invloed kunt hebben op zaken in 

jouw omgeving.’’

Docent Trevianum

“Goed dat de gemeente 

niet alleen in vergaderzalen 

inwoners opzoekt.”

Inwoner op Markt Geleen 
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Wij zijn natuurlijk 

ontzettend blij dat de 

gemeente het besluit 

heeft genomen om de wijk in te gaan en 

daadwerkelijk te spreken met mensen die in 

het veld staan (…..) We hebben goed contact 

met de jeugd waarvan overige mensen 

nog heel vaak roepen dat ze overlast 

veroorzaken. Op de dag van vandaag ziet 

onze speeltuin er stukken beter uit dan een 

paar jaar geleden, en daar zijn wij trots op.’’

Pieter Kerremans,

Lid buurtpreventieteam de Baandert 



‘’Ik vind dit een heel goed initi-

atief. De beleidsmakers zoe-

ken de burgers op. De burger 

wordt gehoord. Dit initiatief moet leiden tot meer 

saamhorigheid en samen werken aan de proble-

men die we moeten oplossen”.

Paul Leenders,

inwoner

22
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‘’Ik ben hier vanavond omdat ik toch 

wel dingen had die ik wilde inbrengen 

in de gemeente en dit was de uitgele-

zen kans om dit te doen.  Ik vind het 

zelf heel belangrijk dat er dingen gebeuren in de samen-

leving voor onze kinderen, het gepaste onderwijs, de 

jongeren die eigenlijk buiten alles vallen en daarvoor toch 

wat meer maatschappelijke hulp verdienen”.

Debbie Hellenbrand, 

inwoner



Het succes in de opgaven uit SAMEN DUURZAAM wordt voor 
een deel bepaald door samenwerking met medeoverheden. 
Beleidsthema’s als jeugdzorg, woningbouw-programmering, 
onderwijs en arbeidsmarkt zijn op (Zuid-)Limburgse schaal 
georganiseerd. Voor financiën en regelgeving is Sittard-
Geleen zelfs afhankelijk van hogere overheden. Daarom zijn 
buurgemeenten geïnformeerd over de opgaven in SAMEN 
DUURZAAM en de komende maanden gaan wij met hen 
in gesprek. Daarnaast stemmen we regionaal af met de 
Provincie Limburg en de grote Zuid-Limburgse gemeenten 
Maastricht en Heerlen.

OVERHEDENSPOOR 3

“Ik was vereerd met de uitnodiging 

om te mogen aanschuiven bij 

deze stakeholdersbijeenkomst. 

Als huisarts heb ik misschien 

niet direct invloed op de grote thema’s zoals de 

energietransitie, maar op microniveau kunnen 

we met onze praktijk wel degelijk een rol spelen. 

Terugdringing van CO2 is ook een kwestie van de fiets 

pakken in plaats van de auto. Niet roken, gezond eten 

en bewegen maken een mens fitter en vitaler, ook 

belangrijk voor de economie. Als huisarts probeer ik 

dat voor te leven, mensen hebben voorbeelden nodig. 

Ik denk dat bescheiden acties in wijken en buurten 

bijdragen aan die gezondere stad. In Munstergeleen 

zijn we gestart met een gezamenlijke moestuin. 

Meteen zie ik sommige patiënten minder op het 

spreekuur. Ik heb het gevoel dat deze boodschap 

vandaag goed geland is.”

Roel Smeijsters, huisarts in Munstergeleen

24
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WEBSITE
Open en transparant communiceren is onderdeel van de 
nieuwe bestuursstijl. Daarom is begin november de website 
www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl gelanceerd. Op deze 
website kan men informatie terugvinden over 
SAMEN DUURZAAM, de 
zeven opgaven uit het 
coalitieakkoord en de 
gespreksverslagen 
met stakeholders, 
inwoners en (belangen)-
verenigingen

SOCIAL MEDIA
De dialoog rond SAMEN DUURZAAM is actief gecommuni-
ceerd via de gemeentelijke social media-kanalen Facebook, 
Twitter en LinkedIn.
Voor elke bijeenkomst is een vooraankondiging gedaan via 

een online kaartje met datum, locatie, tijd en een oproep 
om mee te doen. Na elke bijeenkomst is een berichtje 
geplaatst met een foto-impressie en verwijzing naar de 
online vragenlijsten.
Aanwezige wijkplatforms, dorpsplatforms, verenigingen 
en bestuurders zijn getagd en via privébericht benaderd de 
betreffende berichten te delen op hun eigen account. 
Berichten zijn door bestuurders, externen, wijkplatforms 
etc. goed gedeeld. Na de berichtgeving over de begroting 
van 2019, nam het aantal negatieve reacties toe. 

OPEN EN TRANSPARANT PROCES
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VIDEO
Verschillende onderdelen van de dialoog zijn vastgelegd 
op camera. Hiermee is een sfeerverslag beschikbaar van 
de dialoog met de samenleving.

PUBLICATIES
Naast de online communicatie zijn er ook publicaties 
verschenen in o.a. de Stadskrant en lokale wijk- en 
dagbladen.

15AUGUSTUS 2018

Sámen werken aan een duurzame en gezonde gemeente. Dat is waar het gemeentebestuur 
de komende vier jaar de schouders onder zet. We staan de komende periode voor zeven 
grote opgaven (zie kader). We kunnen als gemeente niet alles zelf regelen en oplossen. 
Tegelijkertijd weten we dat er veel mooie dingen gebeuren. Dat er in onze samenleving veel 
goede ideeën zijn. Hoe kunnen we onze krachten bundelen en samen de juiste dingen doen? 
Daarover gaan we graag met u in gesprek. 

De gemeente? Dat zijn wij!

Samen maken we het verschil
Hoe houden we onze gemeente 
leefbaar en duurzaam? Vanaf 
september spreken we daarover 
met het bedrijfsleven, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties. En 
met ú. Hoe ziet u uw toekomst in deze 
gemeente? Wat kan beter en waar bent 
u juist trots op? Welke keuzes zou u 
maken om onze gemeente leefbaar 
en sociaal te houden? Om hier gezond 
en veilig oud te worden? Wat betekent 
duurzaamheid voor u? En welke 
bijdrage wilt u daar zelf aan leveren? 
Allemaal zaken waarover we graag 
met u in gesprek gaan. Zodat we de 
juiste keuzes maken. En samen de 
schouders zetten onder die zaken die 
er daadwerkelijk toe doen. 

Nu denkt u misschien "ja, ja dat zal 
wel" of "dit hebben we al eerder 
gehoord". Toch hopen we dat u daar 
overheen stapt en het gesprek met 
ons aan gaat. Want nu heeft u de 

kans om écht verschil te maken. De 
gemeente kan niet alles voor u regelen 
en oplossen. Maar samen kunnen we 
heel veel!

We komen graag naar u toe
Misschien bent u van de gemeente 
gewend dat we bijeenkomsten 
organiseren in een gemeenschapshuis, 
schouwburg of het stadhuis. Dat doen 
we nu eens niet. Wij komen naar ú toe. 
Onze raadsleden gaan de komende tijd 
op pad om te verkennen wat er bij u 
leeft. 
Ook de collegeleden komen graag 
naar u toe. Ze sluiten bijvoorbeeld 
graag aan bij een activiteit van uw 
buurtvereniging, uw sportclub of het 
wijkplatform. Heeft u ideeën over een 
thema dat ook terugkomt in één van de 
zeven opgaven uit het coalitieakkoord? 
En wilt u daarover van gedachten 
wisselen? Stuur dan een bericht naar 
gemeentedatzijnwij@sittard-geleen.nl. 
Ook online gaan we het gesprek 

aan, want we schuwen de moderne 
communicatiemiddelen zeker niet. 

Voor en van u
De inbreng die we in september 
en oktober van onze partners en 
van u krijgen, gebruiken we om het 
coalitieakkoord verder uit te werken 
en de juiste keuzes te maken. Zodat we 
een programma krijgen vóór en ván de 
hele Sittard-Geleense samenleving. 
Meer weten? 
Kijk op  www.sittard-geleen.nl, 
zoekterm: coalitieakkoord samen 
duurzaam

De zeven opgaven 
voor Sittard-Geleen 
uit het coalitie-
akkoord:

 
 

1.  Een gemeentebestuur 
met en voor de inwoners

2.  Vooroplopen naar een 
duurzame toekomst

3.  Gezond en veilig 
in een sociale 
gemeente

4.  Wonen en leven in 
Sittard-Geleen

5.  Ontspannen en genieten 
in Sittard-Geleen

6.  Een duurzame economie 
voor werk en innovatie

7.  Financiën 
duurzaam op orde

"De gemeente 
kan niet alles 
voor u regelen 
en oplossen. 
Maar samen 
kunnen we 
heel veel!"

Natuurlijk heeft het nieuwe 
gemeentebestuur zelf ook ideeën 
over wat er in onze gemeente moet 
gebeuren. Die zijn vastgelegd in 
het coalitieprogramma ‘Samen 
Duurzaam – samenwerken aan 
een gezonde gemeente’. Dat is 
een programma vóór en straks 
ook ván de Sittard-Geleense 
samenleving. Een programma met 
veel aandacht voor het gesprek. 
Want juist door te luisteren 
naar inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties 
wil het college een definitief 
programma dat kan rekenen op 
brede steun van de bevolking.

10 STADSKRANT SITTARD-GELEEN   

Samen Duurzaam - Doet u mee?

Hoe ziet u uw toekomst in Sittard-Geleen? Welke keuzes moet de gemeente daarvoor maken de komende vier jaar? 
En welke bijdrage kunt u er zelf aan leveren? Over die vragen gaat het gemeentebestuur in oktober en november het 
gesprek aan. Met lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties, (belangen)verenigingen. En met ú. 

Resultaten verkenningsronde
U heeft ze misschien al gesproken, de raadsleden en 
medewerkers van de gemeente die in september op 
pad gingen. In amper twee weken spraken ze zo’n 300 
inwoners om te verkennen waar u trots op bent. Waar 
u zich zorgen over maakt. En welke tips u nog voor 
ons heeft. 

De mensen die ze spraken waren vooral trots 
op hun eigen kern. Op Sittard, op Geleen, op de 
dorpen. Ook evenementen werden vaak genoemd, 
en de plaatselijke historie en cultuur. Waar mensen 
zich vooral zorgen over maakten, is veiligheid en 
leefbaarheid in de wijken. Ook leegstand in de centra 
van Sittard en Geleen werd vaak genoemd. 
De tip die ze het meeste kregen was om inwoners 
meer en beter te betrekken bij de besluitvorming 
over zaken die hun raken. Stuk voor stuk waardevolle 
suggesties die we hebben verwerkt in het 
vervolgtraject: het gesprek met de samenleving.

In gesprek 
In oktober en november gaan we met u in gesprek. 
Over bovenstaande zaken. En over de overige 

opgaven waar we als gemeente de komende vier jaar 
voor staan. Welke keuzes moeten we maken? En hoe 
doen we dat dan? Om dit gesprek te voeren, komen 
onze burgemeester en wethouders naar u toe. Ze 
gaan de komende tijd bijvoorbeeld op pad met het 
buurtpreventieteam. Brengen een bezoek aan een 
ouderensoos. Komen langs op scholen, en nog veel 
meer.

Online vragenlijst
Gaat u liever online het gesprek met ons aan? 
Ook dat kan straks. We hebben een korte online 
vragenlijst gemaakt. Invullen kost slechts enkele 
minuten van uw tijd. Na afloop kunt u beslissen of u 
nog wat uitgebreider op zaken wilt ingaan. 
De vragenlijst staat eind oktober op de gemeentelijke 
website.

Voor en van u
In oktober spreken we ook met ondernemers, 
(maatschappelijke) organisaties en (belangen)
verenigingen. De inbreng die we van hen en van u 
krijgen, gebruiken we om het coalitieakkoord ‘Samen 
Duurzaam’ verder uit te werken en samen de juiste 

keuzes te maken. We hopen dan ook dat zoveel 
mogelijk mensen het gesprek met ons aangaan. 
Want nu heeft u de kans om écht verschil te maken. 
De gemeente kan niet alles voor u regelen en 
oplossen. Maar samen kunnen we heel veel!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de opgaven waar onze 
gemeente de komende vier jaar voor staat? Kijk dan 
op  www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl

De zeven opgaven
voor Sittard-Geleen
uit het coalitie-
akkoord:

1.  Een gemeentebestuur 
met en voor de inwoners

2.  Vooroplopen naar een 
duurzame toekomst

3.  Gezond en veilig in een 
sociale gemeente

4. Wonen en leven in 
     Sittard-Geleen

5.  Ontspannen en genieten 
in Sittard-Geleen

6.  Een duurzame economie 
voor werk en innovatie

7.  Financiën duurzaam 
op orde

Welke keuzes moeten 
we maken? En hoe doen 
we dat dan? Om dit 
gesprek te voeren, komen 
onze burgemeester en 
wethouders naar u toe.

BEKIJK DE VIDEO OP 

www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl

http://www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl
http://www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl
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WAT DE DIALOOG OPLEVERDE

   Stakeholders, inwoners en (belangen)verenigingen 
waarderen de open bespreking van de opgaven uit het 
coalitieakkoord via verkennende gesprekken, bijeen-
komsten en ontmoetingen.

   Door de opgaven voor de toekomst van Sittard-Geleen 
open te bespreken is er energie losgekomen en zijn 
er verbindingen ontstaan die we anders niet gezien of 
ontdekt hadden.

   Met de verschillende dialoogvormen hebben we niet 
alleen inwoners gesproken die al actief zijn, maar ook 
inwoners bereikt die we niet zo snel tegen komen tij-
dens overleggen en inloopavonden.

   In het spoor met inwoners is gekozen voor verschil-
lende gespreksvormen. Niet alle vormen leenden zich 
voor discussies over gemeente-brede opgaven en dat 
is niet erg. In een aantal gesprekken hebben we gezien 
dat de dialoog inwoners bewust maakt van wat er écht 
aan de hand is. En de dialoog geeft inzicht in de rede-
nen waarom moeilijke keuzes soms gemaakt moeten 
worden.

   De opgehaalde inhoudelijke reacties zijn verwerkt in de 
toevoeging op het coalitieakkoord dat op 6 december 
2018 in de raadsronde en op 20 december 2018 in de 
gemeenteraad besproken wordt.

www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl

SAMEN DUURZAAM

http://www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl

