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HET KAN ANDERS.  
HET MOET ANDERS.  
OOK IN SITTARD-GELEEN.
GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek 
waarin iedereen in Sittard-Geleen een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. En voor een gemeente die jou niet in 
de steek laat. Dit betekent dat:

• GroenLinks staat voor eerlijk delen en komt op 
voor wat kwetsbaar is; 

• We gaan de armoede in Sittard-Geleen te lijf; 

• GroenLinks kiest voor zorg op menselijke 
maat; 

• GroenLinks wil dat iedereen kan wonen in een 
betaalbaar huis; 

• GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen 
opgroeien in groene en gezonde wijken;

• GroenLinks wil dat iedereen erbij hoort 
en een kans krijgt via een betaalde baan, 
vrijwilligerswerk of op school; 

• GroenLinks staat voor verbinding, vertrouwen 
en hoop, in plaats van verdeeldheid, 
wantrouwen en angst; 

• GroenLinks wil dat de gemeente rekening 
houdt met de belangen van burgers. Zij nodigt 
de inwoners van Sittard-Geleen uit mee te 
denken, zelf aan het stuur te zitten en ideeën 
voor oplossingen aan te dragen.

Sittard-Geleen is van ons allemaal. Samen met jou wil GroenLinks bouwen aan een sociaal, groen en open 
Sittard-Geleen. 

BOUW JE MEE?
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TWAALF AMBITIES 
VOOR SITTARD-GELEEN
Iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, man-
telzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het de taak 
van de gemeente om mensen te helpen, bijvoorbeeld 
met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangs-
punt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de 
keuzes van mensen zelf. GroenLinks wil dat er korte met-
ten wordt gemaakt met de bureaucratische regelzucht 
en de daaruit voortkomende sanctiecultuur. We moeten 
een omslag maken van wantrouwen naar vertrouwen. 

Armoedebestrijding is het fundament van een goed en 
geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen 
ziek. De gemeente helpt mensen met schulden altijd, 
maar we proberen het ontstaan van schulden ook te 
voorkomen. Schuldenlastverlichting gaat samen met een 
perspectief op re-integratie. 

Ouderen en mensen met een beperking ontvangen de 
zorg en ondersteuning die het voor hen mogelijk maakt 
om in de samenleving mee te kunnen blijven doen. In de 
zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met 
hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Zorg heeft 
een doel en iedereen hoort erbij!

Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In 
ieder stadsdeel.

We stimuleren de groene economie. In 2040 is onze 
gemeente energie- en klimaatneutraal. De gemeente 
gaat met alle betrokken partijen werken aan een lokaal 
energieakkoord in aansluiting op een nieuw landelijk 
energieakkoord.

Sittard-Geleen is een groene en schone stad, waar onze 
kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale 
energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen 

die zich inzet voor een mooie en schone gemeente gaan 
we daarvoor strijden.

De gemeente garandeert een aantrekkelijk regionaal 
cultuuraanbod voor iedereen.

De gemeente werkt samen met ondernemers aan 
een aantrekkelijke en innovatieve stad. We spreken de 
ondernemers daarbij aan op hun verantwoordelijkheid: 
maatschappelijk verantwoord ondernemen is de norm.

Sittard-Geleen is een veilige stad. We vragen aan onder-
nemers om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. 
We werken aan veilige buurten en grijpen in daar waar 
het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog 
beter.

De inwoners van onze gemeente zitten vol goede ideeën. 
De gemeente ondersteunt en faciliteert inwoners bij ei-
gen initiatieven en dat waar nodig ook pro-actief. Of het 
nu gaat om het organiseren van zorg, het mooier maken 
van de wijk, het opwekken van (duurzame) energie of het 
starten van een bedrijf: de gemeente denkt mee en helpt 
waar nodig.

Sittard-Geleen is voor iedereen een gastvrije gemeente. 
Tegen discriminatie treden we hard op. We bieden men-
sen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking 
een veilige haven.

We investeren in mensen en de kwaliteit van de stad. 
Daarbij houdt de gemeente haar financiële huishouding 
op peil. Zo worden we economisch sterk op weg naar 
een duurzame economie. Bij belastingen gaan we zo veel 
mogelijk uit van de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de 
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.

Copyright Jama Jamon 2013
Bron: insittardgeleen.nl

GROENLINKS WERKT VOOR

SITTARD-GELEEN 

#WIJWERKENAANVERANDERING
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1. EEN SOCIAAL SITTARD-GELEEN
GroenLinks kiest voor een stad waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen een eerlijke kans op goed werk, 
een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke 
zorg en het allerbeste onderwijs. We stimuleren eigen initiatief en het gezamenlijk zoeken naar de beste (individuele) 
oplossing. We komen op voor wat kwetsbaar is. Mensen die onze ondersteuning nodig hebben worden met respect voor 
hun situatie behandeld. 

EERLIJKE KANSEN

Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je 
kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder 
kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet 
er daarom op zijn gericht om de achterstanden 
waarmee kinderen beginnen, weg te werken en zo de 
talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Geen 
enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden 
afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of 
op school, of volgt een leerwerktraject. Op school 
en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met 
voldoende sport- en speelvoorzieningen. 

Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote 
problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks 
vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, 
omdat zo veel leed kan worden voorkomen. Wij 
vinden wachtlijsten echt onacceptabel. De zorg moet 
goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig 
hebben. Daarom moeten kinderen en hun opvoeders 
ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste 
oplossing. 

IEDEREEN DOET MEE

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of 
om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een 
steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks 
wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, 
school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet 
lukt, is het de taak van de overheid om mensen te 
helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of 

begeleiding. GroenLinks wil op de kortst mogelijke 
termijn een goed functionerend Participatiebedrijf, 
waarin de sociale dienst en Vixia samenwerken om de 
toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten. Meedoen 
staat voorop, maar is niet zaligmakend. Mensen die 
daar (nog) niet aan toe zijn, verdienen een respectvolle 
benadering en moeten kunnen vertrouwen op een 
omgeving die voldoende beschutting biedt.

Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer 
vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af 
van de onnodige, ‘pesterige’ regels voor mensen met 
een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen 
bijverdienen en een bijdrage kunnen leveren die 
aansluit bij hun kwaliteiten en behoeften. We willen 
dat er minder dwang wordt opgelegd. 

MENSELIJKE ZORG

Ouderen en mensen met een beperking verdienen 
zorg op menselijke maat. GroenLinks wil dat mensen 
indien gewenst zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg 
staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met 
hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet 
het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels van de 
gemeente of de bevoegdheden van de afdelingen. 

Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen 
het beter maken van de patiënt. Er moet integraal 
oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te 
maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid 
en jeugdzorg. Al die terreinen (zorg, Wmo, jeugd 

MEER WERK IN SITTARD-GELEEN

EN VOOR HAAR INWONERS

#WIJWERKENAANVERANDERING
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stadsdeelniveau. De betrokken professionals krijgen 
meer handelingsvrijheid en bureaucratie wordt 
tegengegaan (bijvoorbeeld door te kiezen voor een meer 
kwalitatieve verantwoordingswijze);

GroenLinks wil dat kinderen en jongeren in een 
probleemsituatie samen met hun opvoeders zelf altijd 
een stem in de aanpak van de hulp hebben. Zij zitten 
erbij aan tafel wanneer professionals over hun situatie 
spreken;

GroenLinks wil dat de gemeente zorgvuldig en actief 
communiceert met de statushouders over de rechten 
en plichten met betrekking tot hun inburgering. Goede 
communicatie met Vluchtelingenwerk binnen de 
gemeente is hierbij van belang; 

GroenLinks vindt dat ook als het gaat om de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) het belangrijk is om een 
doorlopende lijn te hebben van 0-18. Omdat het om 
belangrijke publieke taken gaat, is het belangrijk om deze 
taken in publieke handen te houden of te krijgen, en dus 
om ze onder te brengen bij de GGD;

De bezoeken aan het consultatiebureau (JGZ 0-4) zijn 
een goed moment om taalachterstanden en andere 
problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) 
vroegtijdig te signaleren en daarnaar te handelen. Dat 
vraagt, ook voor de groep van 4-18, om intensieve 
samenwerking tussen het consultatiebureau, scholen en 
de gemeente. 

1.2 HET ALLERBESTE ONDERWIJS

GroenLinks wil dat de gemeente samen met het 
onderwijs een meerjarig huisvestingsplan opstelt. 
Kwaliteit gaat daarbij voor nabijheid;

GroenLinks wil dat de gemeente duurzaamheids- en 
ventilatiemaatregelen subsidieert;

GroenLinks wil dat bij nieuwe schoolgebouwen altijd 
ruimte komt voor betaalbare buitenschoolse opvang;

GroenLinks wil dat de gemeente blijft inzetten op 
kindcentra waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd 
samenkomen;

GroenLinks wil dat de mogelijkheden worden 
onderzocht en benut om het onderwijs te combineren 
met andere (publieke) voorzieningen;

GroenLinks wil speciale aandacht voor kinderen met 

(een risico op) een taalachterstand. Taalonderwijs 
wordt drempelloos aangeboden. Leerlingen die de 
Nederlandse taal onvoldoende beheersen om goed op 
school te kunnen functioneren, komen tijdelijk in een 
schakelklas, zodat ze later beter kunnen doorstromen in 
het onderwijs;

GroenLinks wil dat de gemeente ervoor zorgt dat de 
overstap van voorschoolse educatie naar basisschool en 
voortgezet onderwijs soepel verloopt;

GroenLinks wil dat iedere jongere op school zit of 
een leerwerktraject volgt: geen enkele leerplichtige 
jongere zit thuis. Bij problemen wordt samen met de 
jongere bekeken wat daarvan de oorzaak is en welke 
vervolgstappen kunnen worden genomen in het belang 
van de jongere;

GroenLinks wil dat de gemeente ervoor zorgt dat het 
aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij 
de behoefte van het bedrijfsleven en stimuleert een 
zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de 
gemeente;

GroenLinks vindt dat kinderen van migranten onze 
bijzondere aandacht verdienen: zij moeten evenveel 
kansen krijgen als andere kinderen in onze gemeente;

GroenLinks wil dat de gemeente samen 
met het onderwijs de passende opvoed- en 
opgroeiondersteuning aan zorgleerlingen, docenten en 
het gezin biedt. De sociale routekaart speelt hierbij een 
belangrijke rol;

GroenLinks wil dat op alle scholen en aan jong-
volwassenen voorlichting wordt gegeven over seksuele 
diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en 
discriminatie;

Pesten wordt niet getolereerd. GroenLinks wil dat op 
alle scholen in onze gemeente pesten op een actieve en 
consequente manier wordt bestreden;

GroenLinks wil dat ook volwassenen een (tweede) kans 
krijgen om een achterstand in taal of anderszins weg te 
werken;

GroenLinks wil dat laaggeletterdheid bij zowel kinderen 
als volwassenen wordt bestreden;

GroenLinks wil dat alle informatie van de gemeente 
(folders, brochures, websites) wordt opgesteld in 
makkelijk te begrijpen Nederlands. 

en langdurige zorg) moeten niet apart, maar in 
samenhang worden aangepakt. Het is belangrijk dat 
professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de 
thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, 
de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers 
goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te 
vinden.

Door sport en beweging te stimuleren en te werken 
aan gezonde lucht, willen we ziekte en andere 
gezondheidsproblemen proberen te voorkomen.

BETAALBARE WONINGEN

Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In 
ieder stadsdeel. GroenLinks wil harde afspraken met 
woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale 
woningen bouwen. Óók voor ouderen en voor mensen 
met een beperking, die een aangepaste woning nodig 
hebben. Woningbouwcorporaties en zorgverleners 
trekken hierin gezamenlijk op. Verder willen we 
energiezuinige woningen bouwen. Dat is niet alleen 
goed voor de portemonnee van de bewoners, maar 
ook voor het klimaat. 

1.1 IEDER KIND VERDIENT EEN GOEDE START

GroenLinks zet in op voldoende groene speelplekken. 
Schoolpleinen worden onderdeel van de openbare 
buitenspeelruimte. We stimuleren dat kinderen in een 
schooltuin kunnen werken;

GroenLinks zet in op een veilige schoolomgeving en 
veilige routes naar scholen;

GroenLinks daagt kinderen en jongeren uit om positieve 
initiatieven te nemen. De gemeente zorgt ervoor dat zij 
hun ideeën kunnen uitvoeren;

GroenLinks kiest ervoor om jongeren en kinderen te 
helpen als ze problemen hebben. Daarbij geldt dat we 
niet óver maar altijd mét opvoeders en kinderen praten;

GroenLinks accepteert niet dat er kinderen in armoede 
opgroeien. We doen er dan ook alles aan om dit tegen te 
gaan. Schulden worden verlicht en hulp wordt geboden 
bij het oplossen van bestaande problemen; 

GroenLinks zet in op het voorkomen van problemen 
op latere leeftijd. Kinderrechten zijn daarbij ons moreel 
kompas en onze meetlat;

GroenLinks wil dat jongeren en opvoeders eerder, 
makkelijker en vanzelfsprekender bij de gemeente 
terechtkomen voor vragen over opgroeien en 
opvoeding;

GroenLinks wil initiatieven steunen die zich richten op 
het bevorderen van de eigen regie van jongeren en 
die hen helpen om hun talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen;

GroenLinks wil problemen met hangjongeren samen 
met jongeren en omwonenden oplossen;

GroenLinks kiest ervoor dat de gemeente de 
verantwoordelijkheid neemt om iedere jongere de hulp 
te geven die hij of zij nodig heeft. De grote opdracht is 
om sneller en beter hulp te bieden zodat zwaardere zorg 
niet nodig is. Als het nodig is, moet een jongere tijdig 
worden doorverwezen naar specialistische hulp; 

GroenLinks kiest ervoor de samenwerking in de regio 
te versterken bij de inkoop van de bovenregionale en 
regionale jeugdzorg;

GroenLinks kiest voor een persoonlijke bendering 
(maatwerk) in de jeugdzorg en voor hulp op wijk- of 
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functie heeft. De gemeente werkt samen met 
ondernemers aan aantrekkelijke, gevarieerde en 
veilige winkelgebieden en stimuleert initiatieven vanuit 
de sector (denk hierbij aan Streetwise);

GroenLinks kiest voor compacte stadscentra om 
leegstand te voorkomen;

Binnenstedelijke locaties en religieus en industrieel 
erfgoed wil GroenLinks beter benutten;

GroenLinks wil dat samen met winkeliers afspraken 
worden gemaakt over de (zondag)openstelling van 
winkels;

GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van lokale 
markten. De markt is belangrijk voor de verkoop van 
betaalbare lokale producten;

GroenLinks wil multifunctionele landbouw stimuleren. 
We maken het mogelijk voor boeren om hun inkomen 
te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van 
natuur, recreatie, dienstverlening en de opwekking 
van duurzame energie. Waar mogelijk wordt 
duurzame land- en tuinbouw in het stedelijke gebied 
versterkt;

GroenLinks wil waar mogelijk ruimte voor 
stadboerderijen creëren, die direct aan het stedelijk 
gebied gaan leveren;

GroenLinks wil de biologische landbouw, natuur 
inclusieve en grondgebonden landbouw, regionale 
afzetcoöperaties en multifunctionele landbouw zoals 
zorgboerderijen stimuleren. De gemeente promoot 
streekproducten en gebruikt consequent duurzame 
producten bij activiteiten en evenementen;

GroenLinks wil dat de gemeente de totstandkoming 
van kringloopboerderijen stimuleert: hergebruik van 
mest als grondstof voor de bemesting van akkers of 
als energiebron;

GroenLinks wil dat de gemeente samen met de regio, 
producenten en consumenten een voedselvisie 
ontwikkelt;

GroenLinks wil dat de gemeentelijke organisatie een 
voorbeeldwerkgever wordt op het punt van diversiteit, 
onder meer door anoniem solliciteren;

GroenLinks wil dat met het bedrijfsleven afspraken 
worden gemaakt over het in dienst nemen van 

jongeren, ouderen, laaggeschoolden, statushouders 
die hun inburgeringstraject (nagenoeg) voltooid 
hebben en personen met een handicap. Ook dit hoort 
bij maatschappelijk verantwoord ondernemen;

GroenLinks wil dat de gemeente bij opdrachten en 
aanbestedingen de gemeente een sociale bijdrage 
eist in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of 
begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen;

GroenLinks wil dat het Participatiebedrijf zijn 
werknemers een afwisselende en uitdagende 
werkplek biedt;

GroenLinks wil dat het Technocollege een centrale 
rol speelt in de samenwerking tussen gemeenten, 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om 
de innovatie op de werkvloer te stimuleren en 
werkervaring voor scholieren en studenten te bieden.

1.5 EEN FATSOENLIJK INKOMEN: DE ARMOEDE TE LIJF

Armoedebestrijding is het fundament van een goed en 
geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen 
ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, 
kunnen mensen de concentratie opbrengen om te re-
integreren en een zorgtraject succesvol te doorlopen. 
GroenLinks wil dat de gemeente mensen met schulden 
altijd helpt, maar ook probeert het ontstaan van 
schulden ook te voorkomen. We investeren daarom 
in vroegsignalering. Een huishouden met meerdere 
problemen krijgt één verantwoordelijke hulpverlener;

GroenLinks zet in op het vorkomen van onnodige 
bureaucratie voor uitkeringsgerechtigden en daarmee 
ook geen controlelast voor ambtenaren van de 
Sociale Dienst. We zetten in op minder regels en meer 
vrijheid om bij te verdienen. Bijstandsgerechtigden 
worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen (waarbij 
verdringing moet worden voorkomen). De sociale 
dienst is ruimhartig voor zelfstandige ondernemers die 
in armoede leven; 

GroenLinks wil dat medewerkers van de Sociale Dienst 
aanvragen voor een uitkering niet alleen op basis 
van wettelijke richtlijnen beoordelen, maar de ruimte 
hebben om rekening te houden met de specifieke 
situatie van de cliënt. Hierbij staat waar mogelijk het 
perspectief op werk centraal;

GroenLinks volgt de lokale experimenten met een 
basisinkomen op de voet en zal indien opportuun 
pleiten voor een lokaal initiatief hiertoe;

1.3 SPORT IS GEZOND EN VERBINDT

Sport is belangrijk voor iedereen. GroenLinks wil dat 
de gemeente zorgt voor goede en betaalbare brede 
sportvoorzieningen die er zijn voor iedereen. Dat geldt 
ook voor de Sportzone. We kiezen voor kwalitatief 
volwaardige voorzieningen die bereikbaar zijn voor 
iedereen;

GroenLinks zet in op meer sport- en spelmogelijkheden 
in de openbare ruimte en zet in op een tweede bospark 
in onze gemeente;

GroenLinks wil iedereen stimuleren te gaan sporten. 
Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. Voor 
senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en 
bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van 
deze groep. Mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking worden (financieel) ondersteund van de 
mogelijkheden in de regio gebruik te maken;

GroenLinks wil de samenwerking tussen 
sportverenigingen onderling en de samenwerking met 
het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra 
en zorginstellingen stimuleren. Meer scholen 
gaan sport aanbieden als naschoolse activiteit. 
Basisschoolleerlingen krijgen zwemles. Alle leerlingen 
in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen 
een kennismakingsprogramma bij verschillende 
sportverenigingen;

GroenLinks wil dat sportverenigingen zo nodig 
financiële steun krijgen om te kunnen zorgen voor een 
breed, toegankelijk en betaalbaar sportaanbod.

1.4 WERK ALS SOCIALE EN DUURZAME MOTOR

GroenLinks wil dat de gemeente initiatieven rond de 
opwekking van duurzame energie en het vermijden van 
CO2-uitstoot stimuleert. Bedrijventerreinen worden 
duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht;

Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) 
overheid. GroenLinks wil dat de gemeente haar 
inkoopmacht gebruikt om innovaties te stimuleren 
en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire 
en groene economie. De gemeente geeft het goede 
voorbeeld door zelf circulair, groen en innovatief te zijn;

GroenLinks wil dat verduurzaming van particuliere 
woningen en bedrijfsgebouwen wordt gestimuleerd en 
ondersteund. Eigenaren worden optimaal geadviseerd 
en ontzorgd;

GroenLinks wil een goede gemeentelijke 
dienstverlening voor ondernemers. Er komt één 
(ondernemers- of bedrijven)loket waar ondernemers 
en starters terecht kunnen voor al hun vragen. We 
brengen hierbij ook het groen en sociaal loket samen 
en stimuleren daarmee maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Bewoners die samen een coöperatie 
oprichten kunnen gebruik maken van de faciliteiten 
van het ondernemersloket;

GroenLinks wil dat duurzame projecten die worden 
opgezet door ondernemers of inwoners worden 
ondersteund;

Intensief ruimtegebruik is voor GroenLinks altijd 
uitgangspunt. Bedrijfsactiviteiten worden zoveel 
mogelijk geclusterd. Groen blijft groen;

GroenLinks wil dat elk groot bedrijf wordt 
gestimuleerd om een bedrijfsvervoersplan te maken 
voor vrachtvervoer en het woon-werkverkeer van 
werknemers;

GroenLinks wil bedrijven aantrekken die 
milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord 
werken en tegelijkertijd de werkgelegenheidsstructuur 
in onze gemeente  versterken. De bovenmodale OZB 
wordt daarbij benut voor co-creatie;

De sterke kanten van de gemeente en de regio 
worden optimaal benut voor ontwikkeling van de 
economie en de werkgelegenheid. Daarom wil 
GroenLinks inzetten op Euregionale samenwerking en 
daarbij (administratieve) grenzen slechten; 

Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in versterking 
van logistieke functies, o.a. op Holtum-Noord. 
GroenLinks wil niet langer nieuwe investeringen 
stimuleren in nog méér logistiek omdat dit veel extra 
vrachtverkeer veroorzaakt en we daarmee een te 
eenzijdige conjunctuurgevoelige werkgelegenheid 
bevorderen. Zeker nu er tekorten op de arbeidsmarkt 
gaan komen zullen keuzes gemaakt moeten worden 
en dan heeft logistiek voor ons minder prioriteit 
dan werkgelegenheid in de zorg, het onderwijs, de 
installatie- en de bouwsector voor de noodzakelijke 
energietransitie en de Chemelot-Campus;

Op het gebied van de detailhandel blijft voor 
GroenLinks uitgangspunt dat de bestaande 
stadscentra en wijkwinkelcentra eerste prioriteit 
hebben. We maken de keuze dat de binnenstad van 
Sittard een (boven)regionale winkel- en culturele 
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Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren 
is om een flexibel en gedifferentieerd woonaanbod 
te creëren voor ouderen. Een aanbod dat het gat 
dicht tussen thuis en ziekenhuis en/of verpleeghuis. 
Er komen experimenten met woonvormen tussen 
zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of 
verpleegtehuis in. Thuiswonende ouderen die tijdelijk 
meer hulp nodig hebben moeten snel op een veilige 
plek terecht kunnen;

GroenLinks zet in op het combineren van verschillende 
groepen die elkaar kunnen helpen. Daardoor ontstaat 
er een betere beschikbaarheid en flexibiliteit tussen 
vraag en aanbod van (tijdelijke) woonplekken;

GroenLinks zet in op een goede bereikbaarheid voor 
iedereen met een rolstoel of rollator. Onze gemeente 
wordt ‘rolstoel-proof’ en bovendien goed toegankelijk 
voor doven en blinden;

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de 
rechten van mensen met een beperking geratificeerd. 
GroenLinks wil dat de gemeente invulling geeft aan dat 
verdrag en stimuleert dat maatschappelijke partners en 
ondernemers om er ook mee aan de slag gaan;

GroenLinks wil dat er toegankelijke individuele 
vervoersmogelijkheden zijn: openbaar vervoer en OV-
taxivervoer, dat op tijd is en de klant adequaat helpt;

GroenLinks wil mensen met een beperking stimuleren 
om ‘zinvol’ bezig te zijn met werk, vrijwilligerswerk 
of dagbesteding. Dat draagt bij aan hun zelfstandig 
functioneren;

GroenLinks wil dat informatie over zorg voor inwoners 
gemakkelijk te krijgen is. Lichte hulp maar ook 
zwaardere vormen van ondersteuning zijn dichtbij (op 
wijkniveau) voorhanden;

GroenLinks stimuleert het opzetten van kleinschalige 
gezondheidscentra waarbij een apotheek, huisartsen, 
wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners 
betrokken zijn; 
GroenLinks stuurt aan op samenwerking en niet op 
concurrentie zonder dat daarvoor basisvoorzieningen 
moeten wijken;

GroenLinks wil geen verschraling van de thuiszorg. De 
thuiszorg heeft een belangrijke signaalfunctie en vervult 
een sociale rol. Kleinschaligheid op buurtniveau heeft 
hierbij de voorkeur;
GroenLinks zet in op vaste gezichten aan het bed en 

een vaste baan voor zorgverleners en stelt deze eisen 
centraal bij de aanbesteding; 

GroenLinks wil manieren voor mensen om elkaar te 
helpen en te ontmoeten stimuleren. Bijvoorbeeld via 
‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen;

GroenLinks kiest voor investeren in en het belonen van 
vrijwilligers en mantelzorgers (ook financieel). Omdat 
in beide groepen vrouwen oververtegenwoordigd zijn, 
moeten we in de gaten houden in hoeverre de (arbeids)
emancipatie van vrouwen hier niet onder leidt;

GroenLinks wil dat wordt geïnvesteerd in 
maatschappelijke stages;

Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief 
betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het 
beleid rond zorg, welzijn en wonen. We geven hen zelf 
meer regie, waarbij de gemeente faciliteert.

1.8 EEN BETAALBARE EN DUURZAME WONING 
VOOR IEDEREEN

GroenLinks wil dat wordt gegarandeerd dat voldoende 
sociale huur- en koopwoningen beschikbaar zijn;

GroenLinks wil leegstand actief aanpakken: zo hoeft 
er niets nieuws te worden gebouwd en kan groen 
behouden blijven. Leegstaande gebouwen worden 
omgebouwd tot betaalbare huurwoningen;

GroenLinks wil een gemeente met gemêleerde wijken. 
Daarom investeren we in integratie bevorderende 
initiatieven en streven we een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling in de wijken na;

GroenLinks kiest bij het toewijzen van huurwoningen 
voor de kwetsbare groepen: starters, senioren en 
mensen met een beperking;

GroenLinks kiest ervoor om statushouders urgentie 
te verlenen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de 
wachtlijsten niet langer worden voor inwoners die het 
nodig hebben;

Ook voor andere speciale doelgroepen, bijvoorbeeld 
mensen die te maken hebben met sociale, financiële 
en psychiatrische problematiek, zet GroenLinks in 
op (prestatie)afspraken met woningcorporaties over 
urgentieverlening en het beschikbaar hebben van 
voldoende huizen voor deze groepen;

GroenLinks kiest voor ruimhartige 
inkomensondersteuning, zodat mensen met een 
minimumuitkering of werkende armen zich niet 
uitgesloten voelen en hun kinderen gewoon mee 
kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten;

Armoede wordt doorgaans in stilte beleden. Met 
de glossy Quiet500 en Quietkids wordt op een 
constructieve wijze om aandacht gevraagd voor de 
armoedeproblematiek. GroenLinks vindt dat ook onze 
gemeente een bijdrage moet leveren aan dit soort 
warme initiatieven;

GroenLinks wil dat mensen indien nodig worden 
geholpen bij het aanvragen van allerlei voorzieningen, 
toelages en regelingen. Minimaregelingen kunnen met 
een enkelvoudige procedure worden aangevraagd en 
zo mogelijk automatisch worden verstrekt. Er komt 
één aanvraagformulier voor alle regelingen: een snel-
loket. Het niet-gebruik van minimaregelingen willen we 
tegengaan;

GroenLinks vindt dat in onze gemeente mensen niet de 
dupe mogen worden van te veel bezuinigingen boven 
op elkaar (stapeling).

1.6 IEDEREEN DOET MEE

GroenLinks wil op de kortst mogelijke termijn een goed 
functionerend Participatiebedrijf, waarin de sociale 
dienst en Vixia samenwerken om de toegang tot de 
arbeidsmarkt te vergroten. Meedoen staat voorop, 
maar is niet zaligmakend. Mensen die daar (nog) niet 
aan toe zijn, verdienen een respectvolle benadering 
en moeten kunnen vertrouwen op een omgeving die 
voldoende beschutting biedt;

Voor mensen die (nog) geen kans maken op 
betaald werk, wil GroenLinks dat de gemeente naar 
alternatieven zoekt: scholing, participatiebanen, 
seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of 
vrijwilligerswerk;

GroenLinks wil dat met iedere werkzoekende een op 
maat gemaakt leerwerktraject (een combinatie van 
opleiding en werkervaring) wordt besproken. Elke 
cliënt moet op korte termijn aan de slag kunnen met 
werk of in een opleidingstraject;

GroenLinks wil dat de gemeente werkzoekenden die 
een eigen bedrijf willen starten actief helpt;

GroenLinks benadrukt dat het doel van re-integratie 

is dat mensen definitief zonder uitkering kunnen 
rondkomen;

GroenLinks wil het budget voor het ‘nieuwe beschutte 
gedeelte’ voor mensen die (nog) niet toe zijn aan re-
integratie op de arbeidsmarkt, volledig wordt benut om 
hier een zo groot mogelijke groep mee te bedienen;

GroenLinks wil dat cliënten één aanspreekpunt krijgen 
bij de Sociale Dienst: een eigen coach/ombudsman die 
zorgt voor ‘dienstverlening op maat’;

GroenLinks wil dat bij aanbestedingen van de 
gemeente als eis wordt opgenomen dat ten minste 5% 
werkzoekenden uit de regio in dienst wordt genomen;

Mensen met een lichamelijke beperking moeten in 
principe overal aan het werk kunnen. GroenLinks vindt 
dat zij het recht hebben om zelfstandig en in eigen 
regie te kunnen werken. Vervoer mag eveneens geen 
probleem meer zijn.

1.7 MENSELIJKE ZORG

GroenLinks wil dat mensen met een beperking of 
een chronisch of psychosociaal probleem de zorg 
en ondersteuning kunnen ontvangen die het voor 
hen mogelijk maakt om met de samenleving mee te 
kunnen blijven doen en om indien gewenst thuis te 
kunnen blijven wonen. De gemeente ondersteunt 
persoonlijke keuzes die mensen willen maken. Zorg 
heeft een doel en iedereen hoort erbij!

GroenLinks wil dat vanaf het allereerste contact met 
de gemeente en professionals familie en/of vrienden 
bij de hulpvraag worden betrokken. De kennis en 
het commitment van bekenden bij het bepalen van 
vervolgstappen is van hele grote waarde;

GroenLinks wil een integraal persoonsgebonden 
budget (IPGB) over diverse leefgebieden 
(ondersteuning, arbeid);

GroenLinks wil een rechtvaardige eigen financiële 
bijdrage. Een eigen bijdrage mag nooit leiden tot 
zorgmijding;
GroenLinks streeft naar een sterk preventief beleid 
met goede begeleiding naar zorg. De sociale wijkteams 
spelen hierbij een belangrijke rol;

GroenLinks wil dat ouderen en mensen met een 
beperking indien gewenst zelfstandig kunnen blijven 
wonen;
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GroenLinks wil dat de gemeente samen met de 
woningcorporaties zorgt voor de realisatie van 
innovatieve woonconcepten naar de behoefte van 
specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld senioren, 
verstandelijk gehandicapten of mensen met 
psychiatrische problematiek);

GroenLinks wil dat de gemeente wooninitiatieven 
zoals kleinschalige woonvormen en ouderinitiatieven 
zo goed mogelijk ondersteunt;

GroenLinks wil dat de gemeente starters op de 
woningmarkt steunt;

GroenLinks wil dat woningen zodanig worden 
aangepast dat mensen er indien gewenst zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen;

GroenLinks vindt het belangrijk dat er voldoende 
maatschappelijke opvang is: woonplekken waar 
mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen. Mensen 
die de maatschappelijke opvang verlaten, krijgen 
daarna snel een huurwoning;

GroenLinks wil dat met woningcorporaties afspraken 
worden gemaakt om woningen bij renovatie of 
nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken 
(voor 2020 naar gemiddeld energielabel B). Sociale 
huurders besparen hierdoor op hun woonlasten;

GroenLinks wil dat in onze gemeente voldoende 
kwalitatief goede en betaalbare kamers beschikbaar 
zijn voor studenten en werkende jongeren;

GroenLinks wil dat de gemeente huurders die te hoge 
huren moeten betalen ondersteunt door de inzet van 
‘huurteams’.

ZWEMMEN EN SPORTEN

IN DE BUURT

#WIJWERKENAANVERANDERING

GROENLINKS KIEST VOOR:
BETROKKEN BESTUUR

GEEN ARMOEDE
MEER WERK

DAADKRACHT
ZORGGARANTIE

CULTUUR
SPORT EN ZWEMMEN DICHTBIJ

BETAALBAAR WONEN
FIETSVRIENDELIJK

VEILIGHEID
VERTROUWEN

DUURZAAM
VOLT ZELFSTANDIG

MEER BLAUW
LUISTEREN
EMPATHIE

ONDERNEMEN
LEEFBAARHEID

WAT KIES JIJ?

Sittard-Geleen heeft uw stem nodig. Stem 21 
maart op GroenLinks!

21
 M

AART
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2 EEN GROEN EN DUURZAAM 
SITTARD-GELEEN
GroenLinks wil een gezonde balans in onze gemeente. Een groene en schone stad waar onze inwoners op een prettige 
wijze kunnen wonen, werken en recreëren. Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken 
in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wergwerpeconomie 
omvormen tot een circulaire economie. Afvalstoffen worden grondstoffen. We zetten bijvoorbeeld in op het Groene Net; 
we gebruiken restwarmte van Chemelot voor de woningen in onze gemeente. Voor onze woningen kiezen we voor ‘Dubbel 
Duurzaam’ en schakelen daarbij een tandje bij. Energie halen we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar 
uit duurzame alternatieven; wind, biomassa, zon en bodem.

GroenLinks kiest voor een schone stad, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, 
groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor strijden.

GROENE WIJKEN

In een groene wijk is het leven prettiger. Onze kinderen 
kunnen lekker buiten spelen en wij zelf kunnen dicht 
bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil 
GroenLinks het groen in onze gemeente beschermen 
en zelfs uitbreiden. GroenLinks wil het aantal bomen de 
komende vier jaar uitbreiden met minimaal 4.000 stuks. 
Dat betekent gemiddeld 80 nieuwe bomen per maand 
erbij! Dat is nodig voor schonere lucht, opvang van CO2 
en het werkt stimulerend op de leefbaarheid. Nieuwe 
bomen kunnen bijvoorbeeld worden geplaatst in het 
straatbeeld, in groene stadsrandzones, bij de afwerking 
van het Absbroekbos en in de gewenste ecologische 
verbindingszone op Graetheide. GroenLinks wil 
voorts uiterst terughoudend omgaan met de veel 
voorkomende kap van bomen langs straten. Het 
bomenplan dient daartoe aangescherpt te worden en 
bij door de gemeente gekapte bomen in het openbare 
domein dienen er 2 nieuwe grote bomen in de directe 
omgeving voor teruggeplaatst te worden. We houden 
onze straten en pleinen, onze parken en plantsoenen 
schoon! Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, dat is ons 
principe. Daarom laten we de vervuiler meer betalen.

GEZONDE LUCHT

Als onze kinderen buitenspelen of wij door de stad 
fietsen, is het inademen van schone en gezonde lucht 
van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks voor 
schoon vervoer. We willen dat je je gemakkelijk te voet 
kunt verplaatsen. Maar we geven ook ruim voorrang 
aan de fiets, door betere fietspaden aan te leggen, 
fietssnelwegen te maken en handige plekken aan te 
wijzen voor het parkeren van je fiets. Voor elektrische 
auto’s verbeteren we de infrastructuur. Er komen 
meer laadpalen voor auto’s en fietsen.

GROEN IN DE BUURT

GroenLinks wil dat de groene gebieden beter te 
voet en per fiets bereikbaar worden. We verbinden 
het groen, want ook dieren moeten zich vrij kunnen 
bewegen en planten moeten zich vrij kunnen 
verspreiden. Zo kan iedereen van ons mooie 
landschap genieten en gaan natuur en ontspanning 
hand in hand. GroenLinks kiest voor een gezonde 
landbouwsector. Dat betekent in de eerste plaats: 
minder schaalvergroting en minder mega-stallen. En 
dus meer ruimte voor kippen om te scharrelen, voor 

FIETSVRIENDELIJKE

STAD

#WIJWERKENAANVERANDERING
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GroenLinks zet in op een veilige manier verwijderen 
van alle asbestdaken. We wijzen onze inwoners en 
bedrijven erop dat de sanering van asbest per 1 
januari 2024 wettelijk verplicht wordt. Het verwijderen 
is een handig moment om te kiezen voor een 
zonnedak;

GroenLinks wil dat onze gemeente ‘schaliegasvrij’ blijft;

GroenLinks wil inzetten op het tegengaan van 
geluidsoverlast door het verkeer en door bedrijven, 
bijvoorbeeld door bij wegdekvernieuwing stil of 
geluidsarm asfalt toe te passen;

GroenLinks wil dat in onze gemeente vuurwerkvrije 
zones worden aangewezen;

GroenLinks wil dat de nachten in onze gemeente 
donkerder worden: we gaan lichthinder tegen en 
besparen energie. Lichtbakken van bedrijven en 
reclame gaan uit tussen 0:00 en 6:00 uur. Er komt een 
Meldpunt Lichthinder;

GroenLinks wil dat onze gemeente de strijd aangaat 
met zwerfafval. Samen met onze inwoners houden 
we de gemeente schoon en voorkomen daarmee dat 
zwerfvuil weer ander vuil aantrekt. We zorgen voor 
voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare 
ruimte, die op tijd worden geleegd. Wij stimuleren 
mensen om gevallen van afvaldumping te melden. Dit 
afval wordt direct verwijderd. Dumping wordt beboet. 
We vergroten de bekendheid en stimuleren het 
gebruik van de BuiterBeter app;

GroenLinks stimuleert de groene economie. In 
2040 willen we energie- en klimaatneutraal zijn. Als 
eerste stap naar een circulaire economie streeft 
onze gemeente  ernaar dat in 2020 75% van het 
huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. De 
gemeente geeft het goede voorbeeld en beperkt de 
hoeveelheid afval. GroenLinks wil inwoners stimuleren 
zelf te composteren;

GroenLinks wil dat er stevig wordt ingezet op het 
terugdringen van restafval. Als er gemeenten zijn die 
per inwoner niet meer dan 30 kg per jaar aan restafval 
ophalen moet dat in Sittard-Geleen ook kunnen! 

GroenLinks wil dat er veel meer wordt ingezet op 
gedragsverandering bij afval, te beginnen bij kinderen. 
In diverse gemeenten loopt daartoe het initiatief 
Beestenbende waarbij kinderen van lagere scholen 
een gebied adopteren en regelmatig met prikkers 

en hesjes aan de slag gaan om zwerfafval terug te 
dringen. Dat moet in Sittard-Geleen ook kunnen!

GroenLinks wil dat actief wordt gezocht naar 
alternatieven voor granulaat en rubberkorrels op 
sportterreinen, bijvoorbeeld kurk of kokos;

GroenLinks wil dat afval van de gemeente, 
maatschappelijke instellingen en bedrijven wordt 
hergebruikt. Net als afval afkomstig uit natuur en 
plassen;

GroenLinks zet in op het Groene Net, waarbij in de 
toekomst niet alleen biomassa als grondstof wordt 
gebruikt, maar ook restwarmte van bijvoorbeeld 
Chemelot;

GroenLinks wil dat circulaire werkgelegenheid rondom 
materialen, product- en grondstoffenketens wordt 
gestimuleerd. De gemeente gaat circulair inkopen 
en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om 
de circulaire economie verder te ontwikkelen. We 
stimuleren circulair en ‘biobased’ bouwen;

Bij nieuwbouw en renovatie wil GroenLinks dat wordt 
gekozen voor een circulaire en energie neutrale opzet 
(o-op-de meter), met zoveel mogelijk hergebruik van 
materialen en ruimte voor decentrale sanitatie en 
stadslandbouw. We zetten in op ‘Dubbel Duurzaam’, 
waarbij de gemeente investeert in menskracht om 
dit proces te begeleiden. De woningen worden 
aangesloten op het Groene Net;

GroenLinks wil dat ecologisch bouwen, het bouwen 
van passieve woningen en van ‘tiny houses’ wordt 
gestimuleerd. Het initiatief van Nurholz bij ZoWonen in 
Ophoven is een mooi voorbeeld;

GroenLinks wil dat ook met particuliere investeerders 
afspraken worden gemaakt over energiezuinig wonen 
en innovatie;

GroenLinks zet in op samenwerking met het 
waterschap voor het sluiten van de kringloop van 
fosfaat en andere voedingsstoffen;

GroenLinks zet in op het verduurzamen van 
bedrijventerreinen;

GroenLinks wil het hergebruik van oude spullen in 
nauwe samenwerking met BIS-BIS en kringloopwinkels 
stimuleren.

varkens om te wroeten in de aarde en voor koeien 
om te grazen op het land. Dat is beter voor de dieren, 
maar óók voor de gezondheid van mensen.

GEZOND KLIMAAT

GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, 
nu én in de toekomst. Een gezonde leefomgeving 
reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar 
uiteindelijk gaat het erom dat wij allemaal doen wat 
we kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal 
maar óók op lokaal niveau. De wereldwijde afspraken 
om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen 
we natuurlijk toe in onze gemeente. In huizen willen 
we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming 
of om mee te koken. Woningen moeten beter worden 
geïsoleerd.

We gaan onze eigen energie opwekken. Er is in 
onze gemeente nog voldoende potentie voor het 
opwekken van duurzame energie met behulp van 
zonne- en windenergie. We laten dat niet over aan 
grote projectontwikkelaars of energiebedrijven. 
GroenLinks wil ernaar streven dat bij zoveel mogelijk 
projecten sprake is van coöperatieve participatie 
waarmee de lokale gemeenschap mede profijt 
krijgt van de opbrengsten. De gemeente legt 
dat vast in voorwaarden voor het verkrijgen van 
vergunning(en) zodat de vermaatschappelijking 
van de energietransitie geborgd wordt. De lokale 
energiecoöperatie krijgt actieve ondersteuning van 
de gemeente. De gemeente gaat actief stimuleren 
dat op grote daken (zoals Holtum Noord en Nedcar) 
zonnepanelen geplaatst gaan worden bij voorkeur ook 
via participatie met de lokale energiecoöperatie. 

De gemeente gaat bij de uitwerking voor de 
energietransitie naar een klimaatneutraal Sittard-
Geleen komende periode werk maken van een 
lokaal energieakkoord, zo mogelijk in aansluiting op 
landelijke en provinciale energieakkoorden waarbij 
alle betrokken partijen actief gaan mee participeren. 
De noodzakelijke energietransitie, neergelegd in een 
lokaal energieakkoord is een gigantische opgave 
waarbij de gemeente de regietaak op zich gaat 
nemen en waarbij bewoners in de wijken eigenaar 
worden van de transitie en hoe die vorm gegeven gaat 
worden. 

2.1 SITTARD-GELEEN IS EEN GEZONDE PLEK OM 
TE LEVEN

GroenLinks wil langs wegen meer bomen planten: 
ter verfraaiing, om de luchtkwaliteit te verbeteren, 
de hemelafwatering te verbeteren, de hoeveelheid 
fijnstof terug te draaien en ter bescherming tegen 
de hitte. Meer openbaar groen draagt bij aan een 
schonere omgeving en landschappelijke verfraaiing. 
Het is dus ook economisch van waarde. Het nieuwe 
bomenplan van de gemeente moet daar meer op 
inspelen;

GroenLinks wil dat gemeentelijk beheer van openbaar 
groen verder verduurzaamd wordt. Het inzetten van 
kennis bij groenontwerp en onderhoud is daarbij ook 
nodig om te vermijden dat vervelende afvalstoffen in 
ons milieu landen. GroenLinks wil dat de gemeente 
het onkruid op verhardingen en in het openbare 
groen op de meest milieuvriendelijke manier bestrijdt. 
Er zijn goede voorbeelden van gemeenten waar dat 
beter lukt, laten we daarvan leren. We stimuleren 
inwoners en bedrijven om onkruid milieuvriendelijk te 
bestrijden;

GroenLinks wil geen nieuwe woningen, scholen 
en verpleeghuizen binnen 300 meter van de 
snelweg bouwen. Niet alleen vanwege mogelijke 
geluidsoverlast maar vooral vanwege het belang van 
een goede gezondheid van onze burgers;

GroenLinks wil de overlast en luchtvervuiling door 
houtstook in kachels en haarden verminderen, onder 
meer door voorlichting over schonere alternatieven 
(grond- en luchtwarmtepompen, WKO-installaties);

GroenLinks wil dat onze gemeente gaat voor schoon 
water en een verbetering van de waterkwaliteit. We 
beschermen ons drinkwater. We onderzoeken best 
practices in kennis en technologie bij waterbeheer 
en waterzuivering in andere gemeenten voor 
Sittard-Geleen, We zien er op toe dat Chemelot 
geen chemische stoffen meer loost op de Maas, 
zodat Maaswater geschikt blijft als grondstof voor 
drinkwater;

GroenLinks wil het afkoppelen van regenwater 
stimuleren;

GroenLinks wil dat de gemeente 
bodemverontreiniging voorkomt en verontreinigde 
waterbodems saneert. We gaan streng toezien op het 
verantwoord hergebruik van (vervuilde) grond;
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parkeernormen voor in het openbaar gebied;

Het parkeren van auto’s kost veel openbare 
ruimte. GroenLinks wil dat autobezitters hiervan de 
maatschappelijke kosten voor hun rekening nemen in 
de vorm van betaald parkeren. Het tarief is afhankelijk 
van de parkeerdruk;

Groen Links wil het stadscentrum van Sittard 
autoluw maken, door een P+R voorziening bij 
het Fortunastadion die wordt ontsloten met een 
elektrische pendelbus;

GroenLinks wil dat de gemeente bedrijven stimuleert 
om een meer milieuvriendelijke manier van 
bevoorrading voor winkels te bedenken. Sittard-
Geleen werkt actief mee aan een verschuiving van 
wegvervoer naar vervoer per water en spoor;

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van 
transport. GroenLinks wil af van de participatie van de 
gemeente in Maastricht-Aachen-Airport. Nu er op de 
luchthaven meer en zwaardere transportvliegtuigen 
worden voorzien acht GroenLinks het van belang 
dat de sluitingstijden van de luchthaven worden 
aangescherpt. De gemeente gaat zich met andere 
gemeenten in de regio inzetten voor sluiting van de 
luchthaven tussen 22:00 en 7:00.

2.3 SITTARD-GELEEN WORDT GROENER

GroenLinks wil een groene wijk voor iedereen! Wijken 
met veel steen krijgen meer groen. De gemeente 
verbetert de levenskwaliteit van achtergebleven 
buurten en wijken door de openbare ruimte daar te 
‘vergroenen’ en te ‘verblauwen’. Buurtbewoners die 
hun straat of buurt willen vergroenen, krijgen onze 
hulp;

GroenLinks wil dat de gemeente groenaanleg op eigen 
grond door burgers stimuleert. Onze gemeente sluit 
zich aan bij operatie Steenbreek;

Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan voor 
GroenLinks biodiversiteit, bescherming van dieren 
en hun leefgebieden voorop. De gemeente beheert 
parken, bermen en oevers ecologisch. De gemeente 
beperkt en ontmoedigt het gebruik van gewas- en 
insectenbestrijdingsmiddelen. Inwoners worden actief 
bij het groenbeheer betrokken;

GroenLinks wil dat de gemeente de mogelijkheden 
voor nestplekken en broedgelegenheid voor vogels 

in de stedelijke woonomgeving verbetert. We leggen 
bijenlinten aan en we stimuleren de plaatsing van 
bijenkorven;

GroenLinks wil dat bestaand groen groen blijft. Onze 
groene parels (zoals de Kolleberg, de Windraak, het 
Limbrichterbos, de uiterwaarden aan de Maas, onze 
‘Geheime Tuinen’ en onze parken, zoals het Stadspark 
Sittard, het Maaslandpark en het Burgemeester 
Damenpark in Geleen) blijven behouden en we zorgen 
er goed voor. We kiezen voor een groene invulling van 
Watersley. We zien nauw toe op de ontwikkelingen 
rondom de Grensmaas;

Na veertig jaar discussie over opeenvolgende 
plannen om het gebied Graetheide een  economische 
bestemming te geven dient, nu nut en noodzaak 
voor Chemelot niet is aangetoond, eindelijk werk 
gemaakt te worden van de realisatie van een robuuste 
ecologische verbindingszone over de Graetheide. 
Het natuurgebied de Lexhy (door provincie als 
goudgroene natuur aangeduid) dient niet gebruikt te 
worden voor ontwikkeling als bedrijventerrein voor 
de Chemelot Campus. Nut en noodzaak zijn in het nu 
bekend zijnde BCI rapport onvoldoende aangetoond. 
De beloofde integrale gebiedsvisie dient als basis te 
dienen om echte afwegingen te maken waarbij naast 
economische belangen zeker ook die van natuur, 
landschap en leefbaarheid in een toch al overbelast 
gebied kunnen worden afgewogen;

Om dieren in de natuur de ruimte te geven, laten we 
groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. 
Onze gemeente levert een bijdrage aan het realiseren 
van het Natuur Netwerk Nederland (de ecologische 
hoofdstructuur). Waar mogelijk creëren we extra 
groene ruimte in de bebouwde kom. We houden bij 
het ontwikkelen van gebieden direct rekening met de 
aanwezige natuurwaarden;

GroenLinks wil zoveel mogelijk binnen de bestaande 
bebouwde kom bouwen. Als er toch in het 
buitengebied wordt gebouwd, dan richten we de 
nieuwbouw slim in en benutten we kansen voor 
‘groene combinaties’;

In de krimpende kernen proberen we niet de 
bevolking, maar de voorzieningen op peil te houden, 
zoals onderwijs, zorg, winkels en openbaar vervoer;

GroenLinks wil dat de gemeente een 
bomenbeleidsplan opstelt. Voor elke gekapte boom 
wordt minstens twee nieuwe grote bomen in de 

2.2 DUURZAAM EN GROEN OP WEG

GroenLinks wil het gebruik van de fiets voor korte 
afstanden stimuleren. Binnen onze gemeente wordt 
het aantrekkelijker om de fiets te pakken. We zorgen 
voor een goed fietsnetwerk. De openbare ruimte 
in onze gemeente wordt waar mogelijk ingericht 
voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn ‘te gast’. 
Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit bij de 
inrichting van verkeersstromen in en naar de centra 
van Sittard en Geleen en er worden doorgaande 
veilige (vrij liggende) fietsroutes aangelegd. 
Verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgestemd;

GroenLinks zet in op het voltooien en de aanleg 
van ‘fietssnelwegen’ naar Maastricht en in de regio 
(bijvoorbeeld naar Chemelot);

GroenLinks zet in op een actief antifietsdiefstalbeleid 
met fiets-graveeracties, actieve controle, handhaving 
en opsporing; 

GroenLinks wil dat er altijd voldoende gratis 
bewaakte stallingmogelijkheden zijn voor de fiets. 
Stallingmogelijkheden worden indien nodig fors 
uitgebreid bij openbare voorzieningen, winkels, 
scholen, bushaltes en stations. De stalling bij het 
station in Sittard wordt bewaakt en er komen meer 
bewaakte fietsparkeerplekken bij de stations Geleen-
Oost en Geleen-Lutterade;

GroenLinks wil dat gemeentelijke fietsparkeernormen 
komen voor bedrijven en voorzieningen, zodat er ruim 
voldoende fietsparkeerplaatsen zijn; 

GroenLinks wil dat mensen op meer plaatsen in onze 
gemeente leen- of huurfietsen kunnen nemen;

GroenLinks wil dat in elke woonkern ten minste 
één oplaadpunt voor elektrische fietsen en auto’s 
wordt gerealiseerd. De daar gebruikte elektriciteit is 
uiteraard opgewekt met zon- of windenergie; 

GroenLinks zet in op veilig fietsen in onze gemeente. 
Er is daarbij speciale aandacht voor scholieren en 
senioren. Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/h 
de norm en 50 km/u de uitzondering. Daarmee wordt 
ook sluipverkeer ontmoedigd. Scooters worden, 
mét helmplicht, verbannen van het fietspad naar de 
rijbaan. We spelen actief in op de mogelijkheden om 
dit ook voor snorfietsen te doen;

GroenLinks wil dat de gemeente ouders en kinderen 

stimuleert om ‘op voeten en fietsen’ naar school te 
gaan. Tijdens de breng- en haaltijden van basisscholen 
zijn de straten voor of rond het schoolplein autovrij. 
Voor ouders die hun kinderen met de auto naar school 
brengen komen er aparte kus- en zwaaiplekken;

GroenLinks zet in op het bevorderen van het gebruik 
en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. De 
gemeente moet zich verantwoordelijk voelen voor 
het OV in Sittard-Geleen en kent de mening van haar 
inwoners. Elke zorg-, woon- of onderwijsvoorziening 
wordt adequaat door het OV ontsloten. Bij problemen 
dringt de gemeente aan op oplossingen;

GroenLinks wil dat de gemeente actief op zoek gaat 
naar andere en aanvullende vormen van OV dan de 
traditionele bus, zoals de wensbus. Wij zetten ons in 
voor openbaar vervoer op afroep. Initiatieven van 
inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd;

GroenLinks wil dat bussen gaan rijden op elektriciteit 
of waterstof. In 2025 moeten alle bussen emissie loos 
zijn. Taxi’s worden wat GroenLinks betreft hybride en/
of elektrisch;

GroenLinks wil dat gehandicapten, en senioren met 
een smalle beurs, buiten de spits gratis of goedkoper 
met de bus kunnen reizen;

GroenLinks wil dat de gemeente zich inzet voor het 
realiseren van nachttreinen;

GroenLinks wil dat de gemeente zich inzet voor het 
realiseren van Euregionale spoor- en busverbindingen;

GroenLinks wil dat het gehele aan de gemeentelijke 
activiteiten gelieerde wagenpark (vuilniswagens, 
milieubeheer, auto’s B&W, veegwagens, etc.) overgaat 
op elektrisch rijden;

GroenLinks wil meer ruimte voor mens en natuur. 
Wijkbewoners mogen meebeslissen om hun straat 
meerdere malen per jaar autovrij te maken. Wij geven 
actief steun aan initiatieven voor leefstraten;

GroenLinks wil het ‘autodelen’ aanmoedigen 
door parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor 
deelauto’s. Hier komen alleen plekken voor elektrische 
auto’s beschikbaar, in combinatie met een elektrisch 
oplaadpunt;

GroenLinks wil dat bij nieuwbouw de parkeerruimte 
op eigen terrein wordt gerealiseerd. We stellen strikte 
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het versneld energiezuinig maken van huurwoningen. 
De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor 
niet stijgen;

GroenLinks wil dat particuliere huiseigenaren worden 
geholpen met het verduurzamen van hun woning;

GroenLinks wil dat het Energieplatform actief wordt 
uitgedragen;

GroenLinks wil dat de gemeente een partnerschap 
aangaat met de lokale energiecoöperatie en andere 
initiatieven om energiebesparing en duurzame 
energieopwekking met zon en wind te bevorderen. De 
gemeente zet zich daarnaast in om bedrijven en deze 
initiatieven aan elkaar te koppelen om samen energie 
te besparen en te verduurzamen;

GroenLinks wil dat we in onze gemeente hogere eisen 
stellen aan de energieprestatie van gebouwen dan 
landelijk verplicht is;

GroenLinks wil dat alle geschikte daken groene 
daken worden met zonnepanelen. De gemeente 
geeft het goede voorbeeld, door alle gemeentelijke 
gebouwen van panelen te voorzien. We stimuleren 
zonnepanelen, groene daken en groene gevels 
bij woningen en andere gebouwen (bijvoorbeeld 
bedrijven, sportvoorzieningen en scholen);

GroenLinks zet in op het bevorderen van eigen 
initiatieven op het gebied van energiebesparing. 
Ondernemers die energie willen besparen, 
ondersteunen we met kennis en bij de 
vergunningverlening. We faciliteren bedrijven die 
nieuwe technieken voor o.a. zonne-energie en zuinige 
verlichting willen uittesten. We introduceren een 
Groen Keurmerk voor bedrijven;

GroenLinks wil dat bedrijven en instellingen zich 
houden aan de verplichting om investeringen in 
energiebesparing uit te voeren als die in vijf jaar terug 
te verdienen zijn;

GroenLinks wil dat we in onze gemeente duurzame 
energie gebruiken. De gemeente blijft uitsluitend 
groene elektriciteit inkopen, waar mogelijk van 
Nederlandse bodem;

GroenLinks wil dat de openbare verlichting volledig 
wordt vervangen door Ledverlichting. We onderzoeken 
of we lantaarnpalen overdag kunnen opladen voor ’s 
nachts.

2.5 WIJ ZIJN GOED VOOR ONZE DIEREN

GroenLinks wil dat de gemeente een goed en 
respectvol dierenwelzijnsbeleid ontwikkelt. 
Dierenwelzijn wordt een voorwaarde bij het geven 
van opdrachten voor beheer van de openbare ruimte. 
Dierenwelzijn wordt onder de aandacht gebracht van 
de kinderen;

GroenLinks wil dat de gemeente het goede voorbeeld 
geeft door alleen biologische en dierproefvrije 
producten te kopen. In de catering van de gehele 
gemeentelijke organisatie vinden we een ruim 
assortiment aan vegetarische producten;

GroenLinks wil dat de gemeente het weiden van 
landbouwhuisdieren in de open lucht stimuleert;

GroenLinks zet in op een goede opvang voor 
zwerfdieren, gewonde dieren en verwaarloosde 
dieren;

GroenLinks wil een vangnetregeling voor mensen die 
door omstandigheden niet in staat zijn om voor hun 
huisdier te zorgen;

GroenLinks wil dat in het rampenplan rekening wordt 
gehouden met maatregelen voor de opvang van 
dieren;

GroenLinks wil dat overlast van de bruine en zwarte 
(huis)rat, de huismuis, konijnen, duiven en ganzen op 
een diervriendelijke manier wordt bestreden;

GroenLinks wil plezierjacht verbieden. Beheersjacht 
is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan: bij 
ernstige schade of bedreiging van de volksgezondheid 
of veiligheid;

GroenLinks vindt dat in Sittard-Geleen alleen plaats is 
voor circussen zonder wilde dieren.

directe omgeving terug geplant. Beeldbepalende, 
monumentale bomen en struiken blijven staan;

GroenLinks zet in op een klimaatbestendige 
gemeente. Om wateroverlast te beperken, komt er 
meer ruimte voor water. We realiseren alternatieve, 
tijdelijke waterbergingslocaties (parkeergarages, 
sportvelden, vijvers in parken, wadi’s in bermen) 
om de wateroverlast bij extreem hevige regenbuien 
te kanaliseren. We plaatsen watertappunten en 
schaduwrijke bomen om hittestress te voorkomen. 
Sittard-Geleen betrekt bewoners actief bij het 
klimaatbestendig maken van de gemeente;

GroenLinks wil dat regenwater in onze gemeente, 
naar het voorbeeld van Hoogveld, apart wordt 
vastgehouden in de bodem of afgevoerd naar vijvers, 
waterpleinen of kanalen. We zetten in op gescheiden 
rioolsystemen. We stimuleren inwoners en bedrijven 
om regenwater op te vangen en te hergebruiken;

GroenLinks wil dat de gemeente mogelijkheden 
om water als energiebron in te zetten stimuleert en 
grondstoffen uit afvalwaterstromen terug te winnen;

GroenLinks wil dat de gemeente de bereidheid van 
inwoners om bewust met water om te gaan vergroot. 
Om water te besparen stimuleert de gemeente het 
gebruik van ‘grijs water’, hemelwater en waterloze 
toiletten;

Iedereen wil wonen, werken, ondernemen en 
recreëren in een aantrekkelijke leefomgeving. 
GroenLinks wil dat de gemeente daarvoor een 
Omgevingsplan maakt voor het hele grondgebied, 
waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de behoeften 
en wensen van onze inwoners;

GroenLinks wil dat er groene daken op gemeentelijke 
gebouwen komen. De gemeente 
bevordert de aanleg ook bij andere organisaties en 
particulieren;

GroenLinks wil stadslandbouw (‘urban farming’), 
het aanleggen van gezamenlijke moestuinen en 
van bloemenvelden stimuleren, bijvoorbeeld op 
braakliggende terreinen;

GroenLinks zet in op meer natuureducatie voor 
kinderen. Er komen meer natuurspeelplaatsen: 
speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen 
en de natuur kan ontdekken. (Basis)scholen moedigen 
we aan om groene schoolpleinen te creëren en 

schooltuintjes aan te leggen;

GroenLinks wil dat bedrijventerreinen in 
samenwerking met bedrijven waar mogelijk 
natuurvriendelijk worden ingericht;

GroenLinks wil dat de gemeente via haar Groenloket 
de inwoners gaat adviseren over lokale producten, 
natuur en dierenwelzijn. Hier kunnen grondbezitters 
terecht met vragen over natuurbescherming, 
landschapsbeheer en dierenwelzijn;

GroenLinks wil dat de gemeente nauw samenwerkt 
met groene organisaties als IKL, de Bomenstichting, 
IVN, CNME en Natuurmonumenten;

Groen Links ondersteunt initiatieven als Plök, waarbij 
inwoners fruit kunnen plukken in gemeentelijke 
fruitweides.

2.4 NAAR EEN ENERGIE NEUTRALE STAD

GroenLinks wil een ambitieus klimaatbeleid. Onze 
gemeente is uiterlijk in 2040, maar bij voorkeur eerder, 
klimaatneutraal en energieneutraal. De gemeente 
vraagt inwoners om actief mee te denken over 
manieren om de energiedoelstellingen te halen. Bij het 
klimaatbeleid werkt de gemeente nauw samen met de 
(Eu)regiogemeenten. Dat is effectiever én goedkoper;

Om inzicht te krijgen in de omvang van de 
energietransitie wil GroenLinks dat een 0-meting 
wordt uitgevoerd naar het huidige energieverbruik in 
het totale gebied van onze gemeente;

GroenLinks wil dat de gemeente alle nieuwbouw 
en grote renovatieprojecten energieneutraal maakt 
o-op-de meter) door goede isolatie, groene daken, 
zonnepanelen en aansluiting op het Groene Net. 
We kiezen voor ‘Dubbel Duurzaam’. We sluiten 
nieuwbouw niet langer aan op het aardgasnet. Bij het 
plannen van nieuwe wijken en gebouwen houdt de 
gemeente rekening met de optimale benutting van de 
zonnestand;

GroenLinks wil dat voor elke wijk een plan op voor 
energiebesparing en overschakeling op het Groene 
Net wordt opgesteld. Indien nodig wordt gezocht 
naar alternatieven. Noodzakelijke vervangings- en 
vernieuwingsoperaties nemen we daarin mee;

GroenLinks wil dat de gemeente afspraken met 
woningcorporaties en andere verhuurders maakt over 
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3 EEN OPEN SITTARD-GELEEN
GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er 
thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In 
onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving 
willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

EEN GEMEENTE DIE HAAR BURGERS UITNODIGT

In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige 
burgers. GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen 
krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken 
en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen 
praten en mee kunnen denken over de beslissingen 
die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen 
luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren 
van discussie en samen zoeken we naar oplossingen 
voor problemen in de stad. Iedereen wordt 
gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, 
maar ook inwoners voor wie praten wat minder 
vanzelfsprekend is. De gemeente werkt ook actief 
mee aan nieuwe initiatieven van burgers. Zij denkt 
mee en faciliteert. En het is belangrijk om ook samen 
te werken met andere gemeenten. De menselijke 
maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de 
gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar burgers 
staan.

SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID

Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor 
verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op 
straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig 
optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is 
ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in 
hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of 
mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente 
werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het 
misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog 
beter. We zetten in het bijzonder in op het voorkomen 
van problemen als gevolg van radicalisering en 

polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije 
samenleving: die waarden moeten we beschermen.

GASTVRIJE GEMEENTE

Een open samenleving betekent ook een gastvrije 
samenleving. Onze gemeente biedt mensen die op de 
vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige 
haven. Tijdens hun procedure doen de vluchtelingen 
mee. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons 
als lokale samenleving. GroenLinks wil burgers actief 
betrekken bij de vestiging van vluchtelingen. Tegen 
racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en 
(seksuele) minderheden of mensen met een beperking 
stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije 
samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen 
voelen.

AANTREKKELIJKE STAD MET VEEL CULTUUR

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen 
daar goed voor. Bij een open stad hoort ook een 
bruisend cultureel aanbod. De gemeente pakt de regie 
op het gebied van kunst en cultuur. Het cultuurbedrijf 
is slechts middel en geen doel op zich. Voorop dient 
te staan, dat de onderscheidende cultuurorganisaties 
voldoende ruimte hebben voor zelfontplooiing, 
creativiteit en improvisatievermogen om in een 
snel veranderende omgeving maximaal te kunnen 
acteren. Het vertrouwen in de professional dient 
hierbij leidend te zijn. GroenLinks vindt het belangrijk 
dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - 
onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

ZORGGARANTIE

#WIJWERKENAANVERANDERING
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GroenLinks wil dat de gemeente de plaatselijke 
historische vereniging steunt en actief gebruik maakt 
van haar kennis;

GroenLinks wil investeren in een sterke en moderne 
lokale omroep (radio en tv).

3.3 SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN VEILIGE 
BUURT

GroenLinks wil dat de gemeente samen met 
de inwoners en de politie in de vorm van een 
wijkveiligheidsplan onveilige punten identificeert en 
door samen te werken effectief naar oplossingen 
zoekt;

Veel inwoners zijn bezorgd over de (on)veiligheid 
van de kernreactoren bij Tihange zoals ze dat met 
velen in 2017 lieten zien tijdens de indrukwekkende 
Mensenketting. GroenLinks wil dat  de gemeente 
steun blijft verlenen aan de juridische strijd samen 
met andere gemeenten in de Euregio om de 
verouderde kernrectoren van Tihange gesloten te 
krijgen. Daar waar het kan faciliteert de gemeente 
lokale burgerinitiatieven die zich inzetten voor sluiting 
van Tihange. Ook binnen de Veiligheidsregio gaat de 
gemeente zich kritisch opstellen over Tihange;

GroenLinks wil met horecaondernemers afspraken 
maken over veilig uitgaan. Met de belangen van 
buurtbewoners wordt uiteraard rekening gehouden;

GroenLinks wil rechtstreeks contact tussen 
gemeente en burgers en tussen inwoners onderling 
bevorderen. We willen dat de gemeente pleit voor 
meer wijkagenten en BOA’s in de buurten die hun 
bewoners kennen. Groen Links is voorstander om de 
geplande bezuinigingen op handhaving en BOA’s terug 
te draaien. Bij kleine problemen en conflicten tussen 
buurtgenoten moeten de bewoners een beroep 
kunnen doen op een buurtbemiddelaar;

GroenLinks wil investeren in buurtcentra als brede 
ontmoetingsplaatsen;

GroenLinks wil speciale aandacht voor jongeren. 
Uitgangspunt: waar jongeren betrokken zijn bij een 
conflict, worden ze ook betrokken bij de oplossing;

Brandpreventie kan levens redden. GroenLinks 
wil het gebruik van brandmelders stimuleren. Alle 
horecagelegenheden worden jaarlijks gecontroleerd 
op brandveiligheid;

GroenLinks wil cameratoezicht, mosquito’s, 
preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en 
samenscholingsverboden alleen toepassen in 
situaties waarin niets anders helpt en onder strenge 
voorwaarden;

GroenLinks wil dat we alles doen om huiselijk geweld 
aan te pakken en te voorkomen. We zorgen voor 
een goede samenwerking van hulpdiensten, zodat 
signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk 
geweld zo snel en effectief mogelijk is;

GroenLinks wil dat de inwoners van onze gemeente 
erop moeten kunnen vertrouwen dat zij zo 
min mogelijk door de overheid in hun privacy 
worden geschonden. De gemeente stelt een 
gegevensbeschermer (‘data protection officer’) 
aan. De gemeente geeft het goede voorbeeld: de 
gemeentelijke websites zijn goed beschermd tegen 
virussen en cyberaanvallen, zodat de informatie van 
inwoners privé is en blijft;

GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Sittard-
Geleen draagt in nauwe samenwerking met andere 
gemeenten bij aan de beweging voor legalisering 
en loopt in haar gemeentelijk beleid waar mogelijk 
voorop met (de)regulering.

3.4 WE STELLEN ONS OPEN EN ZIJN GASTVRIJ

GroenLinks wil dat de gemeente al haar producten 
en diensten bewust inkoopt. We hebben het dan over 
duurzaam, diervriendelijk, fairtrade en lokaal. In 2022 
moet dit 100% procent zijn;

Sittard-Geleen ligt in hart van de Euregio. GroenLinks 
wil dat de gemeente zich actief inzet om de 
Euregionale gedachte gestalte te geven; 

GroenLinks wil dat de gemeente Europese fondsen 
benut voor gemeentelijk en regionaal beleid;

GroenLinks wil dat ook onze gemeente meedenkt 
en -doet aan de opvang van vluchtelingen, in nauw 
overleg met bewoners. Bij voorkeur vangen we op in 
kleinschalige voorzieningen;

GroenLinks wil dat vluchtelingen direct na aankomst in 
de gemeente met een taalcursus beginnen en indien 
mogelijk met (vrijwilligers-)werk om de integratie te 
versnellen;

Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, 

3.1 WE VOELEN ONS MET ELKAAR VERBONDEN

Sittard-Geleen is voor iedereen een gastvrije 
gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet. Tegen 
discriminatie treden we hard op. De gemeente neemt in 
overleg met werkgevers maatregelen om discriminatie 
op de werkvloer te voorkomen;

Diversiteit is voor GroenLinks een groot goed. De 
gemeente omarmt het Diversiteitspact en vervult een 
actieve rol door hieraan zoveel mogelijk kenbaarheid te 
geven. Het personeelsbestand van de gemeente dient 
een afspiegeling van de lokale samenleving te zijn. Alle 
instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen, 
gaan werk maken van diversiteit;

GroenLinks wil regulier overleg met alle religieuze en 
levensbeschouwelijke organisaties in onze gemeente. 
Wij werken alleen samen met alle organisaties 
die bijdragen aan een actieve, open en solidaire 
samenleving. Dat geldt ook voor organisaties van 
minderheden en organisaties met een religieuze 
achtergrond. We hebben in het bijzonder oog voor de 
vrijwilligers;

GroenLinks wil dat er een meld- en adviespunt 
Radicalisering komt in samenwerking met andere 
gemeenten in de regio;

GroenLinks zet in op een roze agenda, waarin 
voornemens, plannen en actiepunten met betrekking 
tot de emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen worden opgenomen en 
getoetst. Over deze agenda overleggen we regelmatig 
met belangenorganisaties en andere betrokkenen;

GroenLinks wil dat zorginstellingen en 
bejaardentehuizen een fijne omgeving zijn voor 
iedereen, ongeacht afkomst, levensovertuiging of 
seksuele geaardheid;

GroenLinks vindt het onaanvaardbaar als mensen uit 
hun buurt worden weggepest. Het uitgangspunt is 
dat de dader verhuist en het slachtoffer blijft, en niet 
omgekeerd.

3.2 CULTUUR INSPIREERT EN VERBINDT

GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van 
kunstenaars en creatieve inwoners optimaal benutten 
om onze gemeente bruisender en levendiger te maken. 
Met een divers aanbod van hoge kwaliteit en voor 
iedereen;

GroenLinks wil dat de gemeente de regie neemt op 
het terrein van kunst en cultuur en het cultuurbedrijf. 
Het cultuurbedrijf is slechts middel en geen doel op 
zich. Voorop dient te staan, dat de onderscheidende 
cultuurorganisaties voldoende ruimte hebben voor 
zelfontplooiing, creativiteit en improvisatievermogen 
om in een snel veranderende omgeving maximaal te 
kunnen acteren. Het vertrouwen in de professional 
dient hierbij leidend te zijn;

GroenLinks acht een stedelijk poppodium als Volt van 
groot belang in het brede cultuuraanbod en wil er 
komende jaren ook extra geld voor zien vrij te maken. 
Een poppodium en de popbiotoop voor beginnende 
nieuwe bands verhogen de aantrekkingskracht van de 
stad en passen in een lange traditie van popcultuur 
in onze gemeente. Ervaringen ook elders in het land 
tonen aan dat stedelijke poppodia het beste tot 
hun recht komen als ze een zelfstandige organisatie 
vormen. GroenLinks wil dat in onze gemeente ook 
mogelijk maken;

GroenLinks vindt dat culturele experimenten 
ondersteuning verdienen, zeker als dat samenwerking 
tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of 
nieuw en breder publiek trekt;

GroenLinks wil samen met bewoners meer kunst in de 
openbare ruimte realiseren;

GroenLinks wil dat de gemeente scholen stimuleert 
om jongeren enthousiast te maken voor kunst en 
cultuur. We bevorderen actieve kunstbeoefening door 
een goede afstemming met kunsteducatie;

Cultuur is voor iedereen: de gemeente participeert 
in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere 
gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- 
of muzieklessen te nemen;

GroenLinks wil amateurverenigingen in staat stellen te 
werken aan meer kwaliteit;

GroenLinks wil dat de gemeente zich inzet om snel 
internet voor iedere burger mogelijk te maken;

GroenLinks wil dat gemeente zich actief inzet 
om waardevolle gebouwen, interieurs en 
landschapselementen te beschermen;

GroenLinks wil de bekendheid van de archieven 
vergroten. De inventarisatie stellen we regelmatig 
tentoon;
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4 FINANCIËLE DUURZAAMHEID
GroenLinks wil investeren in mensen en de kwaliteit van de stad. Daarbij houden we onze financiële huishouding op peil. 
Zo worden we economisch sterk op weg naar een duurzame economie. Bij belastingen gaan we zo veel mogelijk uit van 
de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’;

GroenLinks vindt dat de behoefte van de 
burgers leidend dient te zijn bij de te kiezen 
investeringsrichting. Initiatieven uit de samenleving 
worden gestimuleerd en krijgen een prioritaire 
behandeling;

GroenLinks kiest ervoor alleen financiële 
ondersteuning te geven aan initiatieven die niet 
(geheel) op eigen kracht van de grond kunnen komen 
of die zonder de steun niet (op het gewenste niveau) 
kunnen voortbestaan; 

GroenLinks kiest ervoor minder zelf te financieren 
en meer te zoeken naar slimme combinaties en 

(regionale) samenwerkingsverbanden die geld 
besparen. Bij voorgenomen investeringen worden 
kansen benut voor private samenwerking, waarbij de 
investeringsdruk op evenwichtige wijze de publiek-
private belangen weerspiegelt;

GroenLinks kiest voor het overeind houden van een 
goed sociaal beleid: we gaan de armoede te lijf en 
laten de meest kwetsbaren niet in de kou staan;

GroenLinks daagt de gemeente uit de financiële 
begroting (in miljoenen euro’s) te koppelen aan een 
klimaatbegroting (in megatonnen CO2).

helpt de gemeente hem of haar zo snel mogelijk aan 
woonruimte en krijgt hij of zij integratiebegeleiding. 
De gemeente voert regie over de inburgering, samen 
met de vluchteling. Jonge immigranten krijgen extra 
aandacht;

GroenLinks wil dat uitgewezen asielzoekers in nood 
van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang 
krijgen.

3.5 DE GEMEENTE IS ER VOOR HAAR INWONERS 
EN NIET ANDERSOM

Politiek en bestuur zijn aan vernieuwing toe. De 
samenleving is ‘platter’ geworden: iedereen kan 
met iedereen communiceren; iedereen kan het 
bestuur steeds meer zelf controleren. In deze 
netwerksamenleving verwachten we van de gemeente 
andere dingen. GroenLinks streeft naar een actief, 
flexibel stadsbestuur dat goed en snel reageert op wat 
er leeft onder haar inwoners ter voorkoming van een 
tweedeling tussen wijken. Dat bestuur sluit zo vaak 
en zo vroeg mogelijk aan bij initiatieven van burgers. 
Waar dat past en nodig is helpt de gemeente die ook 
tot stand te brengen;

GroenLinks is van mening dat inwoners van onze 
gemeente meer te zeggen mogen krijgen over het 
bestuur – óók over het geld dat er te verdelen is. Er 
zijn nieuwe vormen van inspraak en invloed nodig. 
Hoe we dat het best kunnen organiseren is niet 
zomaar duidelijk: dat verschilt per buurt, per situatie, 
per maatregel. GroenLinks wil meer experimenten 
met ándere manieren van meedoen en meebeslissen 
zoals burgerbegrotingen, buurtbudgetten, burger 
overleggen via systeem van loting; Stadsrondes naar 
Maastrichts voorbeeld zijn hiervoor een serieuze optie;

GroenLinks wil dat de gemeente het recht om een 
alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke 
doelen (‘right to challenge’) stimuleert. Bovendien 
krijgen de inwoners van onze gemeente met het 
‘burgerinitiatief’ de mogelijkheid om punten op de 
agenda van de gemeenteraad te zetten;

Zolang de bestuurlijke vernieuwing niet is verankerd, 
blijft het lokale raadgevende referendum als 
mogelijkheid bestaan. De Referendumverordening 
uit 2007 wordt aangepast o.a. op gebied van digitaal 
inzamelen van ondersteuningsverklaringen;

GroenLinks wil dat Sittard-Geleen het voortouw neemt 
in de samenwerking met de andere gemeenten in 

de (Eu)regio. Als centrumgemeente past haar de 
coördinerende rol;

GroenLinks hecht veel waarde aan een goede en 
snelle dienstverlening. Medewerkers aan het loket zijn 
klantvriendelijk, denken mee en kennen hun inwoners. 
We vragen onze inwoners tips voor een betere 
dienstverlening;

GroenLinks wil dat de gemeente dienstverlening en 
informatie zoveel mogelijk digitaal aanbiedt. Mensen 
die behoefte hebben aan rechtstreeks contact en/of 
niet om kunnen gaan met de digitale dienstverlening, 
blijven we natuurlijk helpen aan het loket;

GroenLinks wil dat wordt geïnvesteerd in de 
gespecialiseerde dienstverlening via het Slimhuis, het 
Sociaal Loket, het Groen Loket en het Energieplatform;

GroenLinks wil dat als de gemeente taken uitbesteedt, 
zoals de thuiszorg, ze in de eerste plaats let op 
kwaliteit en niet alleen op kosten. Ook zaken als 
duurzaamheid en een goede omgang met personeel 
(vaste contracten) nemen we mee in de beslissing;

Het vertrouwen in de democratie gaat de gemeente 
aan het hart. GroenLinks wil dat raad, college en 
ambtelijke organisatie in ieder geval één keer per 
raadsperiode de eigen integriteit laten doorlichten. 
Het gemeentebestuur informeert haar bewoners over 
wat er wel en niet is bereikt en wat dat heeft gekost. 
De gemeentelijke rekenkamer in Sittard Geleen heeft 
een actieve rol en wordt serieus genomen. Er komt 
een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan 
zien wie subsidie van de gemeente ontvangt;

De gemeente levert kwaliteit. In het belang van 
de inwoners zorgt de gemeente voor tevreden en 
betrokken ambtenaren, het liefst met ambtenaren 
met een vast contract. Waar dat effectiever is met 
behulp van externe adviseurs. De gemeenteraad 
krijgt voldoende ondersteuning om al haar taken naar 
behoren uit te kunnen oefenen: zowel met betrekking 
tot de koers van het beleid als de controle op de 
uitvoering daarvan.

BESTUURLIJKE

DAADKRACHT
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EEN EIGEN EN ZELFSTANDIG

POPPODIUM

#WIJWERKENAANVERANDERING

BETAALBAAR

WONEN

#WIJWERKENAANVERANDERING
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