Gemeente Sittard-Geleen
De gemeente Sittard-Geleen heeft er de afgelopen vier jaar alles aan gedaan om één stad te
worden.

1. Welke omschrijving is voor u het meest van toepassing?
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25 jaar een inwoner van Sittard en nu van Geleen
3 aparte gemeenten die niet 1 gezamelijke naam zouden moeten dragen!!
Een inwoner van een fusie stad die op geen enkele manier een geheel vormt en dus geen stad is
Een inwoner van toevallig helaas Sittard-Geleen
Een inwoner van voorgaande gemeente Born
Een vreemde binnen Sittard-Geleen
Geen van allen, ik woon hier 25 jr maar ben nog niet gebonden
Geleen
Heb er weinig gevoel bij
Inwoner in een rattennest
Inwoner van Born
Inwoner van Buchten
Limbricht
Niet fijn zoals het nu gaat in en met onze gemeente
Onderneming in Geleen
Politiek gezien niet waar
Sittard-Geleen-Born
Te weinig eenheid
Waar blijft de gemeente Born?
Wereldburger
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1.1 Kunt u kort toelichten waarom u zich meer een inwoner van de
voorgaande gemeente Sittard voelt dan een inwoner van de gemeente
Sittard-Geleen?
































Alles wat ik nodig heb (economisch, sociaal, cultureel etc.) vind ik in Sittard, ik woon in Sittard,
voel me veilig in Sittard, allemaal zaken die ik in Geleen niet vind en nooit vond. Begrijp nog
steeds de fusie niet.
Ben geboren in Sittard, dat zegt genoeg.
Ben hier geboren. Geef mij maar de jaren 70 terug.
Daar woon ik..
Er is niks wat mij aan Geleen aantrekt
Geen enkele binding met Geleen .
Het feit dat u vraagt Sittard of geleen zegt mij genoeg, waar is Born en de andere rand
gemeenten
Geleen heeft totaal geen uitstraling en daar is geen gezellige sfeer.
Gevoel
Gevoelskwestie .
Heb niets met Geleen. Ook niet met Born. En in de praktijk zeg je toch ook niet als iemand je
vraagt: 'ik woon in Sittard-Geleen' .
Heb niks met geleen
Het gevoel van eenheid ontbreekt door de stammenstrijd die politiek gevoerd wordt
Het zijn nu eenmaal twee verschillende gemeentes die je niet in elkaar kut smelten. Sittard was
jaren 40 en Geleen jaren 60 en helaas zat er in de gemeente hier geen mensen met kennis in.
Veel mooie huizen en gebouwen gesloopt wat ze nog steeds doen en lelijke randstad gebouwen
er bij.
Het zijn toch echt aparte kernen. Ik vind de binnenstad van Sittard mooi, en deze is ook dichtbij.
Voor Geleen moet ik de auto nemen.
Hoewel ik ook lang in Geleen heb gewoond, ben ik een echte Sittardenaar qua taal en
chauvinisme! Ik heb absoluut niks tegen Geleen, in tegendeel. Ik vind het alleen jammer dat
Geleen en Sittard elkaar zolang hebben tegengewerkt. Hierdoor zijn we voorbij gestreefd door
een stad als Roermond.
Ik ben geboren en getogen in Zitterd!!!
Ik ben in 1982 in 'Sittard' komen wonen en kom misschien 1 tot 2 keer per jaar in Geleen. Ik heb
er verder ook niets mee.
Ik heb geen enkele binding met noch gevoel bij Geleen
Ik heb niets met die van geleen
Ik heb niets met Geleen (4x)
Ik heb niets met Geleen. Een stad met twee grote centra tdar werkt niet.
Ik heb niets met Geleen. Ik heb echter ook niets tegen Geleen.
Ik heb niets met Geleen. Ik heb ook niets met Born, Als mensen vragen waar ik vandaan kom dan
is dat Sittard.
Ik kom bijna nooit in Geleen, vind het centrum van Sittard veel leuker. Vind wel de zaterdagmarkt
in Geleen handiger dan de markt op donderdag in Sittard.
Ik vind Geleen een hele andere stad. Voel me er niet thuis.
Ik vind van een eenheid geen sprake, blijft twee gemeentes
Ik woon sinds 1970 in sittard. Sittard en Geleen bijeen is voor mij een papieren kwestie
In feite voel ik me meer een inwoner van deze 'streek' de streek die voor mijn gevoel ligt tussen
Echt/ Maaseik/Beek/Heinsberg.
Mijn dialect is anders. Kan goed tuinieren op zandgronden, maar het wil maar niet lukken op de
klei.
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Omdat Sittard nichten en Born en holtum ook al gevoelsmatig ingepikt heeft.
Sittard blijft sittard en geleen is een buur stad geleen zoals heerlen en maastricht
Sittard heeft voor mij meer te bieden dan Geleen.
Traditie. Ik heb Sittard en Geleen altijd als aparte steden gezien.
Vraag me af wst ze eraan gedaan hebben. Niets van gemerkt. Behalve stadskantoor verplaatst
naar geleen. Kom verder nooit in Geleen en weet niets van wat er speelt.
Woonde vroeger in mijn jonge jaren in Geleen - Lindeheuvel en ben blij dat ik nu al meer dan 50
jaar in Sittard woon.Er zitten te veel migranten op een hoopje.
Zie geen verbinding
Zolang de gemeenteraad met figuren als Krekels, den Rooijen, Vleugels, Raven bevolkt blijft
wordt het nooit EEN stad. Zij blijven preken voor eigen stad en eigen belang. Zij stimuleren door
hun gedrag en opmerkingen inwoners om dat over te nemen. Fusie heeft nooit gewerkt en zal
niet werken want is opgelegd. Zo'n schutterij manneke als Koopmans verkoopt dat ook aan
Heerlen en Landgraaf en weet nu al dat het daar ook niet werkt. De politiek staat in Nederland
LOS van de bevolking.

1.2 Kunt u kort toelichten waarom u zich meer een inwoner van de
voorgaande gemeente Geleen voelt dan een inwoner van de gemeente
Sittard-Geleen?



















Arrogant bestuur met geen respect voor de burger en de gemeente financieel slecht bestuurd.
Onverantwoorde plannen doordrukken en de burger niet serieus nemen.
Ben hier geboren en getogen!!!!!!Het voelt dat er voor Sittard altijd geld is en de inwoners van
Geleen het nakijken hebben .
Cultureel gezien zijn er nog steeds twee steden/dorpen. Niet alleen het dialect is anders, maar
mensen uit de ene kern gunnen mensen in de andere kern niks.
De betrokkenheid van het gemeentelijke bestuur is meer met Sittard bezig en met zijn eigen ik
dan met de bewoners en omgeving in Geleen
DE DOORSNEE BURGER VAN SITTARD IS ANDERS DAN DIE VAN GELEEN ZEER FOUTE
HERINDELING BLIJKT NU NOG!
De gemeente doet er helemaal niks aan om te zorgen dat het een gemeente wordt. Hele
centrum van geleen is kapot gemaakt door allerlei belachelijke regeltjes voor winkeliers en
horeca en de torenhoge huurprijzen die moeten betaald worden voor de winkelpanden. De
gemeente doet hier helemaal niks aan. Er wordt alleen maar geld gepompt in allerlei presticieuze
bouwprojecten in Sittard.
Er is geen echte band. Zij, wij gevoel blijft.
Er is niks veranderd,
Er wordt veel te weinig gedaan om tot een eenwording te komen. De nadruk ligt teveel bij
Sittard. Born en omstreken doet nog minder mee.
Fusie heeft weinig positieve invloed gehad op Geleen
Fusie is het slechtse ooit gaat volgens mij meer naar sittard....geld...
Geleen bijft geleen!
Geleen was een welvarende stad en sinds de fusie is de plaats enkel minder geworden. Lijkt we
of B&W alleen in Sittard iets doen en dan ook nog regelmatig totaal miskleunen (Ligne,
bestuurscentrum etc.)
Gevoel laat je niet veranderen door een kunstmatig gecreëerde gemeentegrens.
Gevoel. (2x)
Heb de indruk dat er meer naar sittard wordt gekeken
Heb niks met sittard en dat alkes naar sittard wordt gehaald en gelern leeg bloed. Al dat
reoraganiseer is gewoon bezuinig maar dat ik naat sittard moet ladtig altijd betaald parkeren enz
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dat schijnt niet uit te makrn
Het lijkt wel of de gemeente veelal voor Sittard is zoals winkelcentrum, nu weer de ambtenaren
naar het horecastraatje.
Ik ben nooit voorstander geweest van een fusie. Samenwerking is prima, maar gun iedere
gemeente zijn eigenheid.
Ik kan er maar niet aan wennen dat we bij Sittard zijn onder gebracht... tis mijn gevoel
hadden ze nooit moeten doen... Geleen is Geleen ... en Sittard is Sittard.
Ik voel me hier thuis. Plezierig wonen. Alles bij de hand. Jammer dat Geleen kapot gemaakt is
door de fusie met Sittard.
Ik voel mij niet thuis in Sittard
Ik woon gewoon in Geleen
Ik woon in Geleen. De gemeente geeft helaas meer geld uit voor Sittard waardoor Geleen op een
tweede plek staat.
Ik woon tenslotte in stadsdeel geleen en als iemand mij vraagt waar woon je dan blijf je toch
zeggen Geleen.
Maar mensen moeten niet zeuren we zijn 1 stad en hier moeten we echt voor blijven gaan
In het begin van het samengaan van de gemeenten vond ik het niet zo'n issue. Ik ben voor
wijkgerichte kleine projecten en aanpak, niet voor grote prestigieuze projecten waarmee
bestuurders goede sier kunnen maken. Dat laatste bleek het geval te zijn in de nieuwe gemeente,
het geld leek ineens voornamelijk naar Sittard te gaan. Dan ga je vanzelf staan voor de
voorzieningen in de buurt die dreigen te verdwijnen, dus voor Geleen. Kijk naar onze Hanenhof,
eens een cultuurtempel, nu afgeserveerd door de gemeente.
Meer mee verbonden maar niet alleen geleen
Omdat er meer voor Sittard gedaan wordt als voor Geleen. Sittard revised is tot in den treure en
ondanks geldgebrek doorgevoerd. In Geleen wordt er zelfs niet in het park Fortuna enigszins iets
gedaan om alles in het nette te brengen. Onkruid tiert welig !!!!
Omdat er niet word gedaan om 1 gemeente te vormen, zoals een geheel nieuwe naam die niets
met geleen en sittard te maken heeft, bovendien word sittard in alles voorgetrokken en telt
geleen en born niet mee
Omdat geleen altijd nog een stuk minder betekent voor de gemeente raad
Omdat geleen toch naar mijn gevoel minder wordt betrokken in activiteiten, zeker is b.v. het
centrum van Sittard mooier, maar dat zijn jullie zelf schuld
Omdat ik daar geboren ben. Verder vind ik het altijd heel vervelend te lezen dat deze gemeente
Sittard-Geleen genoemd wordt. Volgens het alfabet zou je Geleen-Sittard moeten krijgen. Maar
Born wordt helemaal vergeten. Dit vind ik niet goed. Stuit me tegen de borst.
Omdat ik er alle voorzieningen vind van een stadje. Ik zeg nadrukkelijk stadje want sittard doet
zich te veel voor als een centrumgemeente en het is echt maar een klein stadje met een te grote
broek aan. Dat kost veel te veel geld en stimuleert projecten die op den duur betaald meoten
worden door de nabuur Geleen en Born.
Omdat ik vindt dat alles draait om sittard
Omdat onze familie van oudsher uit Geleen komt, wij er een sterke band mee hebben en houden
van de Geleense verenigingen (Eaters, V&L, voetbalclub). Doordat de gemeente alles naar Sittard
wil verplaatsen (sportzone) ga jij je nog sterker met je Geleense identiteit identificeren.
Sittard - Geleen bestaat alleen op papier
Sittard is de hoofdstad. Langzaamaan worden alle voorzieningen (Laco!, straattheater) uit Geleen
verwijderd.
Sterk de indruk dat met name de politiek zich vooral bezig houd met de voormalige gemeente
Sittard.
Totaal geen binding /gevoel bij de gemeente Sittard
Wat zoek ik in sittard!!!
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Stel u krijgt van de gemeente een zak met geld om Sittard en Geleen nog meer naar één gemeente te
maken, dat iedereen het gevoel krijgt in de gemeente Sittard-Geleen te wonen en niet in Sittard of
Geleen.

2. Waar gaat u het geld voor inzetten? (n=156, 11% = ‘Nergens voor, dit
gevoel bestaat al onder de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen’, 30% =
Weet niet)
























Meer dingen centreren qua ligging tussen sittard en geleen
1 groot cultureel centrum
1 bibliotheek
1 sportcentrum
1 zwembad
Daar meer evenementen organiseren zoals oktoberfeest. Dat heeft nl niet typisch Sittards
karakter
Al het geld gebruiken om de wethouder tegen te werken die 25000 handtekeningen ontvangt om
volkstuintjes in Sittard te redden en die deze vervolgens negeert. Gaat vrolijk verder zonder
vorm van discussie. Zulke ondemocratische personen zouden mijn Sittard niet mogen
vertegenwoordigen.
Beide kernen als gelijke behandelen zowel financieel als wat betreft voorzieningen enz.
Besteedt dit geld liever aan zinvolle dingen, zoals ouderenzorg, gehandicapten, achterbuurten
opknappen, wegonderhoud.
Beter onderhoud van onkruit.Parkeren goedkoper maken.
Betere naam in de media gebruiken. Niet alles naar Sittard toe trekken. Het lijkt wel Sittard voor
en Sittard na...waar zijn Born en Geleen?
Blijkbaar draait het alleen nog om Sittard en Geleen.. menig kerkdorp wordt vergeten, in menig
buiten gebied staan de reclame borden om de lantaarnpalen heen... van mij mogen die allemaal
verdwijnen.
Centrale voorzieningen (zwembad, sporthal, natuurgebied, cultuurvoorzieningen) kleinschaliger
en dichtbij de mensen op meer (en waarschijnlijk de oude) plekken in de stad.
Cultureel project van verbinding uitdenken. Een worden zonder de verschillen te negeren.
Cultuur
Dat geld zou ik besteden aan het versterken en bevorderen van het eigen gezicht van sittard
Geleen Born,door er eindelijk een naam aan te geven die er bij past. Gulickstad bijvoorbeeld dan
komt er geen naam van de drie vroegere gemeenten in voor. Dat moet het begin zijn.
Dat heeft nog wat tijd nodig...een generatie.
De dorpen( !) meer met elkaar verbinden qua activiteiten.
Veel meer gezamenlijk ondernemen.
De grote evenementen splitsen: niet verschillende activiteiten in de gemeentes. De totale
dienstverlening splitsen. Veel meer activiteiten op de grens van beide gemeenten.
Denk niet dat je een gevoel wat aangeboren is kunt veranderen .
Dit gaat volgens mij niet lukken
Dit heeft niets met geld te maken
Dit kun je niet met geld dwingen, is een gevoel, moet groeien, heeft tijd nodig, dus ik zou die zak
met geld aan andere dingen besteden die ook nodig zijn, bv ouderen, onderwijs,
armoedebestrijding
Duidelijke functiescheiding tussen beide kernen. Wat Sittard heeft, hoeft Geleen niet te hebben
en omgekeerd. Geleen is industriëel-economisch, Sittard is residentiëel-bestuurlijk en hou dat zo.
Een andere naam geven sittartd en geleen helemaal weg
Een andere naam voor sittard geleen
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Een centrum creëren ( overdekt, want dat hebben beide gemeentes niet) bv bij ziekenhuis,
fortuna stadion of bij stardust bowling in de buurt
Een duidelijke keuze maken voor een centrum : Sittard en het centrum van Geleen een
natuurlijke dood laten sterven en stoppen met het geforceerd tegen elke vorm van realiteitszin
in overeind houden van Geleen als tweede stadscentrum. Geen enkele andere stad van deze
omvang is bij machte 2 stadscentra tegelijk overeind te houden.
Eén naam: Sittard (grootste woonkern)
Revitalisering winkelcentrum Sittard. In centrum Geleen enkel winkels tav 'basisbehoeften'(
supermarkt/ drogist ed). Zorg voor lage kosten en geef winkeliers de vrijheid door niet teveel (
bureaucratische) regels op te leggen. Zo creer je één aantrekkelijk centrum. En niet zoals nu 2
centra met zeer veel leegstand.
Een wedstrijd met/tegen andere gemeenten.
Dan staan mensen als team sittard geleen ineens samen sterk. En zoiets jaarlijks terug laten
keren.
Eenwording, geen onnodige doublures
Eerlijke verdeelsleutel
Eerlijke verdeling tussen alle wijken van Sittard-Geleen en niet alleen voor de... wijk ...Sittard
Fusie proberen te ontdoen...
Geen geld aan besteden. Geleen en sittard zijn immers geen gelijken.
Geen idee hou mij daar niet zo mee bezig
Gelijke promotie en activiteiten (naar rato voor zowel de voormalige gemeenten Sittard Born en
Geleen
Gevoel is niet te koop.
Gevoelens kan men niet dwingen, zelfs niet me t geld.
Goede profilering met daarbij de kracht van de stad duidelijk maken en zo het eenheidsgevoel te
creëren.
Heel moeilijk.
Ik denk een andere naam waar zowel sittard als geleen niet in voorkomt.
Helaas door onze gekozen mensen is al het moois al ver gesloopt. Er wordt niet gevraagd wat de
burger inwoner vindt. Kijk maar eens naar de AH op de rijksweg die ook weg moest door 1
gekozen man uit Ophoven. Ligt te zeuren over bestemming-plan. Oude mensen gingen er wel
graag naar toe.
Helemaal nergens voor !
Het centrum van GELEEN GEZELLIG MAKEN
Het heeft gewoon geen doel door het sterke onderling wantrouwen, vooral onder de ouderen!
Dus dan gericht op de jeugd om de negatieve gevolgen van wat zij van thuis meekrijgen te
compenseren.
Hierbij helpt geen zak geld want die is er niet
Ik denk dat Sittard geleen nooit een gemeente gaat worden.
Ik denk niet dat dit met geld is op te lossen.
dit zal van de politiek moeten komen die meer respect voor de diverse kernen moeten hebben
en niet alleen oog voor sittard.
Ik vrees, dat als Sittard alles naar zich toe blijft trekken, die zak geld weggegooid geld is.
Ik geef het uitbals subsidie voor het zwembad en de ijsbaan in GELEEN.
Ik wil niet in s-geleen wonen ik wil in een nieuwe gemeente wonen en er samen voor gaan
Ik zou het in de dorpen besteden
In het tussenliggende gebied van Sittard en Geleen (rondom het ziekenhuis) een outletcenter
bouwen. Een modern sportcentrum bouwen (zwembad, ijsbaan, etc) bij Fortuna stadion.
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In ieder geval voor een goede nieuwe naam van de stad. Zeker zorgen voor breedtesport en
verenigingen en zekergeen geld meer naar onzinnige projecten zoals de sportzone!
Wel geld naar zorg voor elkaar en ouderenzorg, maar ook integratieprojedten en investeren in
jeugd. Ook belngrijk het onderhoud en schoonmaken van de stad!
INDELING VERGROTEN NAAR EEN STAD WESTELIJKE MIJNSTREEK
Is nergens voor nodig als al het goede van Geleen in Geleen blijft . In grote steden zijn ook op
meer plekken zwembaden voorzieningen.
Alle plussen van Geleen worden gebruikt om de gaten in Sittard te vullen zo krijg je nooit voor
elkaar dat het een gemeente word!!!!
Je kunt het geld net zo goed weggooien.
Keuze maken voor hoofdcentrum, Sittard.
Geleen-Centrum ombouwen tot een woongemeente.
Ligt niet aan geld, is een mindset. Politici moeten goede voorbeeld geven en niet meer praten
over of Sittard of Geleen
Lijkt me een totaal zinloze investering
Moet ik nog over nadenken.
Moet je geen geld aan uitgeven. De mensen die dat gevoel niet hebben krijgen het ook niet als je
er geld aan uitgeeft. Dit gevoel(inwoner van Sittard-Geleen te zijn) wat deze mensen niet hebben
moet gewoon slijten.
Moet je voor zoiets überhaupt een zak met geld inzetten ... er zijn toch wel andere
aangelegenheden waarvoor je beter een zak met geld zou kunnen inzetten ..
Naamverandering huidige gemeente:
GEMEENTE MIJNstad
Nergens voor, het duurd een paar generaties voordat dat gevoel er zal zijn. Dat moet groeien.
Nergens voor. Wat in iemands hart zit krijg je niet veranderd.
Niet meer nieuwbouw, staat allemaal leeg. De oude lege panden aanpassen en vol krijgen met
ondernemers.
Niet mer over Sittard of Geleen praten maar een nieuwe naam. En Born niet vergeten.
Nieuw leven blazen in centrum van geleen
Om de mensen die niks hebben te ondersteunen met daadwerkelijke hulp, nu weten veel
mensen de weg niet en als ze de weg wel weten lopen ze tegen muren aan. Juist die mensen
moet je t gevoel geven dat ze bij de gemeente horen.
Om Lebens aan zijn belofte te houden om centrum van Geleen weer nieuw leven in te blazen.
Om te beginnen één naam. Bijvoorbeeld: Borneo (=Born en omstreken).
Ontwikkelen van centrum Sittard en Geleen alleen voor dagelijkse boodschappen
Ophouden met op twee of zelfs drie locaties voorzieningen in stand te houden. Één groot
winkelcentrum, één groot zwembad, één gemeentehuis.
Oplossen leegstand vooral centra en aantrekkelijker maken van met name het geleense centrun
bijv. horeca
Opzetten van sociale activiteiten
Parkeertarieven afschaffen, selectie om in de gemeenteraad te mogen komen, van politieke
kleur verschieten verbieden bij wet. De partij waar voor je gekozen wordt voor 4 jaar, kun je niet
verlaten. Huur winkelpanden aanpakken. Niet alleen rechtse feesten in de stad zoals St. Rosa,
Oktober feest, Revue De grote organisator Schurgers op straat. Stemmen bij volmacht
afschaffen.
Parkeertarieven, zijn in Geleen al op plaatsen een uur vrij. In Sittard volgens mijn weten dus niet
Rare vraag!!! Hoeveel geld? 1 boterhammenzakje of een vuilniszak??
Saamhorigheid, samenwerking, wijkversterking
Sittardse evenementen naar geleen en visa versa
Sociaal beleid
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Stimuleren van alle kernen binnen gemeente
Teruggeven en niet meewerken aan die geldverkwisting.
Beter is het de OZB te verlagen.
Verbetering van centrum veel leegstand!meer voor ouderen organiseren en beter e
toegangelijkheid voor gehandicapten rolstoelgebruikers!
Verbindende 'schakels' creëren tussen Geleen en Sittard. Bijvoorbeeld natuurgebieden op elkaar
laten aansluiten en vervolgens verbindende wandel- en fietsroutes aanleggen. Een
gemeenschappelijke evenementenhal of -locatie tussen beide plaatsen, of parkgebied om te
relaxen en te sporten/bewegen, of bedrijventerrein. Wonen, leven, werken en recreëren zijn nog
steeds te veel gericht op de oorspronkelijke gemeenten, waardoor verbindende factoren te
weinig ontwikkeld worden.
Verenigings samenwerking
Voor betere infrastructuur parkeerbeleid
Voor burgers in onze stad en het welzijn voor degene die het nodig hebben.
Voor het feit dat die flauwekul nu eens eindelijk gedaan moet zijn over Sittard en Geleen. Born is
sowieso al afgeschreven. De fusie is geweest en na al die jaren zeikt men daar nog steeds over. Ik
begrijp het wel. Meer wordt er gedaan en georganiseerd in 'sittard' maar daar ligt een taak voor
het gemeentebestuur.
Voor nieuwe plaatsnaam-borden. Ik zou een nieuwe plaatsnaam kiezen. En mijn grote
wens.....water (speel) fonteinen op de markt van Geleen. Zoals bijv. in Vaals. Het staat niemand
in de weg (ook de kermis niet). Dat geeft levendigheid en vrolijkheid!
Voor nog meer cultuur
Voorzieningen voor gezamenlijk gebruik; ziekenhuis is daar een mooi voorbeeld van. sport, kunst
en cultuur verder uitbouwen centraal binnen de gemeente
Vrees dat het niet zal lukken....
Waarom moet dat?
Ik woon in Stadbroek... dan Sittard dan Sittard Geleen dan limburg
Wij wonen pas een jaar in deze gemeente, en voelen ons tot nog toe vooral inwoner van ons
dorp ipv de gemeente zelf. De naam blijft natuurlijk wel steeds aanhalen dat het een fusie is. Als
het niet zo'n kapitalen zou kosten die te veranderen zou ik dat doen. Verder vind ik het vervelend
dat je voor elk ding waarvoor je de gemeente nodig hebt je naar geleen moet. Online wordt er
niet fatsoenlijk gereageerd, telefonisch krijg je ook geen net antwoord dus je zult wel weer langs
moeten op het grote kantoor. Ik vind het gewoon vervelend dat dat niet gewoon in Born kan
(want voor het aanvragen van documenten moet je steeds weer naar geleen) maar ik kan me
voorstellen dat de mensen van sittard het extra vervelend vinden omdat ze zich aan de kant
gezet voelen. Betere bereikbaarheid door de hele gemeente vind ik dus wel een puntje van
aandacht.
Zal met geld niet lukken. Hier gaat heeeeel lang overhe
Zelfde voorzieningen in beide steden creeeren
Zorg dat de gemeente grenzen in elkaar overlopen. Grote leegte tussen centrum van Geleen en
Sittard. Door meer zaken en activiteiten te regelen aan de uiteinden van de gemeente grenzen.
Ziekenhuis en bioscoop zijn daar al een mooi voorbeeld van.
Zowel in Sittard als ook in Geleen mis ik bepaalde voorzieningen. Zo zou ik het zeer waarderen als
er in het Centrum een soort winkel zou komen met openbare toiletvoorzieningen waar je tegen
betaling van een redelijke vergoeding ( voor mijn part € 1,00 per keer ) gebruik van kunt maken.
In Sittard zou dit een unieke gelegenheid zijn om in de kelder van de voormalige V&D een grote
fietsenstalling te creëren met daarbij een grote openbare toiletvoorziening. Dit zou denk ik heel
erg gewaardeerd worden door het (normale) winkelend publiek als ook in de weekeindes of bij
overige activiteiten door de dan daar aanwezige bezoekers.
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