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Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij ontvangt u een eerste ‘Wethoudersbrief’ van mijn hand, waarin ik u vooral nader 
informeer over de voortgang van onderwerpen in mijn portefeuille die eerder in de 
Ronde of de Raad aan de orde zijn geweest of die ik graag verder wil verduidelijken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Kim Schmitz 
Wethouder Duurzaamheid, Armoedebestrijding en Omgevingsbeleid  
 
 
 
Nationale Omgevingsvisie: optimale samenwerking  
Het Rijk werkt (net als gemeenten en de Provincie) aan een Omgevingsvisie, de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Binnenkort verschijnt het Kabinetsperspectief NOVI. 
Naar verwachting benadrukt het Rijk hierin het belang van gebiedsgerichte 
concretisering van de NOVI in regionale omgevingsagenda’s. Ter voorbereiding daarvan 
vinden per provincie zogenaamde 'gebiedsdialogen' plaats. Ook Sittard-Geleen nam op 
6 juni jl. deel aan de eerste dialoog tussen Rijk en regio over maatschappelijke opgaven 
die in Limburg spelen en van regionaal én nationaal belang zijn. En over de vraag hoe 
bij de realisatie daarvan optimaal samengewerkt kan worden. Deze dialoog krijgt in 
november een vervolg. Daarbij staat centraal wat Rijk en regio elkaar te bieden hebben 
voor een succesvolle realisatie van een aantal belangrijke gezamenlijke opgaven.  
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De Provinciale Omgevingsvisie: actualisatie door in te spelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen 
Met het oog op de aankomende Omgevingswet stelt de provincie een Provinciale 
Omgevingsvisie (POVI) op. De bedoeling is dit plan en de bijbehorende verordening 
klaar te maken voor de Omgevingswet. Dus voordat de nieuwe wet van kracht wordt. 
Deze actualisatie biedt ook de mogelijkheid om samen met andere overheden en 
partners in te spelen op de ontwikkelingen rondom energietransitie, klimaatadaptatie 
enz. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van lopende werkprocessen. Waar 
nodig vinden aanvullende analyses plaats. Ook wordt de koppeling gelegd met de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die in voorbereiding is. De eerste werkconferenties 
vonden plaats in september van dit jaar. De resultaten van de werkconferenties worden 
verwerkt in de ‘Agenda Omgevingsvisie Limburg’ en zijn de basis voor het 
vervolgproces. Daarna komt een concept van de Omgevingsvisie Limburg tot stand. Als 
gemeente zijn we onder meer in de brede werkconferenties betrokken bij deze 
totstandkoming. 
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Omgevingsvisie Sittard-Geleen: welke koers streven we na en wat betekent dit 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente? 
Sittard-Geleen is een ondernemende, innovatieve stad, waar het aangenaam wonen, 
werken en verblijven is, in een groene omgeving waar je landelijk én stedelijk kunt 
wonen. Samen met Maastricht, Heerlen en het Heuvelland vormen we een krachtige 
streek. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de omgeving, zoals we die kennen, voor 
altijd zo blijft. De samenleving en de economie zijn volop in ontwikkeling. We hebben te 
maken met krimp en vergrijzing. Het klimaat verandert. Dit betekent dat we samen aan 
de slag moeten, om de gemeente aantrekkelijk te houden. Hoe we dat doen, is 
beschreven in de Omgevingsvisie Sittard-Geleen. Hierin geven we aan welke koers we 
met elkaar nastreven en wat dit betekent voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze 
gemeente. Met de vaststelling van onze Omgevingsvisie in 2016 waren we een van de 
voorlopers in Nederland. In Limburg is inmiddels nog een aantal Omgevingsvisies 
vastgesteld. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan intussen door. In 2019 werken 
we aan een agenda voor de Omgevingsvisie 2020 en aan aanvullende bouwstenen. In 
2020 leggen we onze koers dan weer vast in de Omgevingsvisie 2020.   
 
 
 
 
 
Gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg: een update  
Op 25 oktober jl. heeft u ingestemd met de verlaging van de rentetarieven op nieuw af te 
sluiten kredieten. Deze verlaging wordt met ingang van 1 januari 2019 geëffectueerd , 
mits de Provincie instemt met de financiële consequenties van dit besluit. Het bestuur 
van KBL heeft besloten dat alle GR gemeenten over gaan tot een renteverlaging. Het 
onderzoek van de gemeente Maastricht naar de reeds lopende kredieten wachten we 
nog even af.  
 
Presentatie KBL 2.0 
Het afgelopen jaar heeft de Kredietbank Limburg, in samenspraak met de GR-
gemeenten, een toekomstvisie ontwikkeld over de wijze waarop zij invulling gaan geven 
aan een verbeterde schuldhulpverlening. Het daarmee gepaard gaande veranderproces 
heeft de titel KBL 2.0: “Samen op weg naar 2020. Samen anders denken, anders doen”.  
Om een professionele slag te kunnen maken is het belangrijk te weten hoe effectief de 
huidige dienstverlening is en hoe deze verbeterd kan worden. Vanuit deze context 
worden een aantal lijnen uitgezet waarbij de raad betrokken wordt. Op 13 december is 
er een presentatie gepland. Graag schetsen we u daarin de toekomstvisie KBL 2.0 en 
formuleren we samen ambities/resultaatindicatoren.  
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Communicatie-offensief aanpak schulden 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 5 huishoudens in Nederland te maken heeft met 
een risicovolle- of problematische schuld. Slechts 17% van deze groep maakt gebruik 
van een voorziening in de schuldhulpverlening. Onbekendheid met de mogelijkheden tot 
ondersteuning vormt een van de oorzaken waarom de meerderheid van deze 
huishoudens niet aan de bel trekt.  Problemen worden daardoor alleen maar groter met 
alle maatschappelijke kosten van dien.  

In de brede aanpak van schulden kennen we in onze 
gemeente voorzieningen gericht op preventie, 
vroegsignalering, coaching, curatieve 
schuldhulpverlening, nazorg en ondersteuning bij 
thuisadministratie. Omdat we de noodzaak en urgentie 
onderschrijven om ervoor te zorgen dat mensen beter 
bekend raken met de mogelijkheden van ondersteuning 
en het vinden van de juiste weg is een 
communicatiestrategie in ontwikkeling. Hierbij is 
nadrukkelijk aandacht voor communicatiemiddelen die 

aansluiten bij laaggeletterdheid en mensen met een licht verstandelijke beperking.  
 
 
 
Nieuwe Kinderwijkraad aan de slag met pesten, zwerfafval en roken 
De nieuwe Kinderwijkraad Sittard Noord-Oost is 11 oktober jl. officieel geïnstalleerd. De 
veertien jonge leden tekenden tijdens de installatie in het gemeenschapshuis van 
Broeksittard een certificaat van raadslidmaatschap. Sinds kort werken  zij elke 
dinsdagmiddag na schooltijd aan hun plannen over pesten, zwerfafval en roken.   
Achter financiële armoede gaat vaak contactarmoede schuil. Via de Kinderwijkraad leren 
kinderen hoe ze contacten kunnen leggen en netwerken om dingen voor elkaar te 
krijgen die belangrijk zijn voor hun wijk en voor de kinderen in de wijk. Het doel van de 
Kinderwijkraad is kinderen te laten ervaren dat hun mening ertoe doet, dat 
samenwerken ergens toe kan leiden en dat ze een stem hebben en gehoord worden.  
De aanpak is gericht op armoedebestrijding en op het verbeteren van 
toekomstperspectief van kinderen. Kinderwijkraden worden dan ook opgericht in wijken 
waarvan bekend is  dat armoede in gezinnen veel voorkomt.  In Sittard Noord-Oost is de 
Kinderwijkraad gestart bij de basisscholen Overhoven, de Baandert, de Tovertuin en de 
Sjtadssjool. Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben de afgelopen weken lessen 
gehad. Gedurende de lessencyclus kunnen kinderen zich aanmelden om deel te nemen 
aan de Kinderwijkraad. Elk schooljaar is er een nieuwe lessenreeks en wordt een 
nieuwe Kinderwijkraad samengesteld. De Kinderwijkraad komt na de installatie 
gedurende het hele schooljaar elke week bij elkaar. Per Kinderwijkraad heeft het 
Ministerie van SZW een subsidie van 25.000 euro per jaar, per provincie toegekend.  
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Kansen voor alle Kinderen 
Voor de zomer is een uitgebreide communicatietoolkit 'Kansen voor alle Kinderen' 
(https://www.sittard-geleen.nl/toolkit/Toolkit_Kansen_voor_alle_Kinderen) ontwikkeld die 
alle intermediairs/partners die met kinderen of gezinnen te maken krijgen kunnen 
inzetten via hun eigen kanalen. De scholen zijn voor de zomervakantie actief 
geïnformeerd over de toolkit, zodat de regeling ook in schoolgidsen en andere 
communicatie rond de start van het schooljaar meegenomen kon worden. Verder is rond 
de start van het schooljaar in heel de gemeente een 'city-displaycampagne' 
gepresenteerd om mensen attent te maken op de regeling. Ook social media is volop 
ingezet. Sinds september is er ook extra aandacht voor de promotie van de regeling bij 
intermediairs. We sloten 2017 af met een bereik van 841 gezinnen, het ging toen om 
1413 kinderen. Inmiddels hebben 1018 gezinnen de weg gevonden naar de gemeente 
en/of de fondsen of Stichting Leergeld om hun kind(eren) de kans te kunnen geven om 
mee te doen. In die gezinnen wonen in totaal 1819 kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sittard-geleen.nl/toolkit/Toolkit_Kansen_voor_alle_Kinderen
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Kom erbij!  
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen 
mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid 
wordt aandacht voor dit probleem gevraagd en de boodschap is: kom erbij! Want 
eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact.  
 
Ook Sittard-Geleen heeft tijdens de landelijke actieweek de 'Week tegen de 
eenzaamheid', die liep van 27 september tot en met 6 oktober, de activiteiten van de 

wijksteunpunten extra onder de aandacht gebracht 
via onder meer een advertentie, e-nieuwsbrief en 
social media. Ook stond er in oktober een artikel in 
de Stadskrant met een korte terugblik. Doel van deze 
communicatie was voornamelijk een stukje 
bewustzijn van het probleem eenzaamheid te 
creëren en te laten zien dat er structureel allerlei 
leuke activiteiten zijn in de eigen buurt van inwoners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wonen zonder aardgas in Limbrichterveld 
Over niet al te lange tijd is Limbrichterveld een van de eerste aardgasvrije wijken in 
Nederland. De gemeente loopt daarmee voorop naar een duurzame toekomst!  
Eerder dit jaar vroeg de gemeente subsidie aan bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken voor de ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’.  
 
Begin oktober werd deze subsidie daadwerkelijk toegekend. Een deel van 
Limbrichterveld is al aangesloten op Het Groene Net. Met de subsidie van het Rijk kan 
nu ook de rest van de wijk gasvrij gemaakt worden. In combinatie met woningisolatie en 
het vervangen van de gaskookplaat, wordt Limbrichterveld een volledig duurzame wijk.  
 
De gemeente is inmiddels nader geïnformeerd over de hoogte van de subsidie, namelijk 
4,8 miljoen. Momenteel vindt een nadere uitwerking van het projectplan plaats met 
ruimte voor inbreng uit de wijk. Zoals gebruikelijk wordt de raad hierover tijdig 
geïnformeerd.   
 
 


