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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Het is goed dat de gemeente Sittard-Geleen onder financieel toezicht staat van de
provincie’ antwoordt 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Wat heeft voor u de hoogste prioriteit?" antwoordt 82% van de respondenten:
"Verbetering van de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen verbeteren".
Op vraag "3 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Sittard-Geleen, waar
zou u op bezuinigen?" antwoordt 63% van de respondenten: "Ik zou bezuinigen op:".
Op vraag "4 Waar verwacht u dat het team zal eindigen?" antwoordt 45% van de respondenten:
"Rechter rijtje (plek 10 t/m 18)".
Op vraag "4.1 Gaat u door de promotie van Fortuna Sittard meer voetbal kijken komend seizoen?" is
het meest gekozen antwoord (60%): "Nee, ik kijk even veel als voorheen".
Op vraag "5 Maakt u zich druk over de gevolgen van de promotie?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Nee, ik maak me geen zorgen".
Op vraag "6 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 7 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Neutraal".
Op stelling 8 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP SittardGeleen, waarbij 287 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Financiële situatie gemeente Sittard-Geleen
Onlangs werd bekend dat de gemeente Sittard-Geleen investeringen als Sportzone Limburg
en de Zuidelijke Spooraansluiting zal vertragen om zo het herstelplan begroting 2018 uit te
voeren. Samen met het niet benutten van nog beschikbare investeringsruimte levert dit tien
miljoen euro besparing op.

1 ‘Het is goed dat de gemeente Sittard-Geleen onder
financieel toezicht staat van de provincie’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘Het is goed dat de gemeente Sittard-Geleen onder financieel toezicht staat van de
provincie’ antwoordt 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens









Aan de basis is dit een "failliete" gemeente met een schuldenlast die de gemeente
nooit meer kwijt komt; normaliter spreek je uit dat dit het geval is en vervolgens ga
je naar de schuldeisers toe die je vervolgens uitleggen hoe je verder moet en of je
verder uberhaupt verder kan. Veelal volgen dan drastische maatregelen
Door verkeerde en schimmige keuzes missen we vele miljoenen die worden weer
teruggehaald op de burgers
Er moet meer oog zijn voor het welzijn van de bevolking en minder voor individueel
prestige binnen het ambtelijk apparaat!
Gemeente hinkt al veel te lang op twee gedachten nl., het zowel ontwikkelen van de
kern van Sittard als die van Geleen. Verder zwalkt de Gemeente als het gaat om het
ontwikkellen van Gardenz, Fortunapark, de huisvesting van ambtenaren en
gemeentebestuur.
Gemeentefinanciën zijn de eerste verantwoordelijkheden van de wethouder met
financiën/middelen in zijn of haar portefeuille. Als hij of zij niet goed gecontroleerd
wordt door de gemeenteraad of anderszins de financiën niet op orde heeft moet
een hogere instantie ingrijpen.
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Mee eens







Hebben al in het verleden geld uitgegeven aan zinloze projecten. Is goed dat er nu
opgelet gaat worden.
Het feit dat het zover is gekomen moet men conclusies trekken. als dit in het
bedrijfsleven gebeurt ga je failliet en wordt je ontslagen.
M a w hoe is het mogelijk dat er geen consequenties zijn voor de bestuurders /
raads leden die hier schuldig aan zijn. De burger moet weer betalen, en door mooi
weer te spelen worden weer stemmen gewonnen???????
Ik vind dit een goede zaak. Immers er zijn vele fouten gemaakt, die de burger moet
betalen!
Is gebleken door zeer ruime overschrijdingen door vorige college...
Omdat ze onnodig met geld smijten tegen de wensen van de bewonbers in
Stad is geruineerd. Wordt bestuurd door amateurs. Totaal incapabele bestuurders.
Te veel kosten verslindende projecten worden opgezet waar je als burger al bij kunt
aangeven dat dit financieel gezien onverantwoord is. Hopelijk wordt dit door het
provinciale toezicht voorkomen.
Verblijf tijd wethouder middelen is al lang verlopen
Diep triest dat reeds miljoenen in de Sportzone zijn gestoken. Daar al jaren geleden
bekend was (nog voor de bouw begon) dat nederland zich niet kandidaat stelt voor
de olympische spelen 2024/ 2028, had er ook geen complex van zgn. Olympische
allure hoeve te verrijzen. Sportzone verwijdert de mensen van de sport met haar
centralisatie. Dus alleen maar goed dat er nu niet verder geïnvesteerd wordt in de
Sportzone. Ook voor dit complex moeten dezelfde voorwaarden en regels gelden
wat betreft exploitatie zoals bij Glanerbrook/ Hateboer en 't Anker.
Een gezonde economische rekening is erg belangrijk voor de toekomst van de stad
Je kunt niet meer uitgeven als je in kas hebt.
Met een wisselende samenstelling van het Gemeentebestuur kunnen lange
termijnbeslissingen niet op een juiste manier worden genomen. Lijkt eerder
provinciaal belang.

Neutraal



Beter was het als de gemeente een burgerpanel kon aanstellen die de financiën in
de gaten zou houden, maar dit is wettelijk gezien niet mogelijk.

Mee
oneens



Geen goede zaak, hebben dus hun financiën niet op orde

Zeer mee
oneens



Burger meester ontslaan per direct
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2 Wat heeft voor u de hoogste prioriteit?
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Op vraag "2 Wat heeft voor u de hoogste prioriteit?" antwoordt 82% van de respondenten:
"Verbetering van de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen verbeteren".

Toelichting
Een snellere
ontwikkeling van
Sportzone
Limburg




Promotie v/d stad Sittard Geleen
Wordt eens tijd dat de gemeente geld gaat genereren en de mogelijkheden
van aanwezige voorzieningen gaat gebruiken en te gelde maakt

Een snellere
ontwikkeling van
de Zuidelijke
Spooraansluiting



Al die goederen treinen door de gemeente is zeer slecht voor de omgeving
en moet eigenlijk voorgaan voor nieuwe huis vestiging van de ambtenaren
en ook voor nieuwe bedrijfspanden in onze gemeente.
Een betere en snellere ontwikkeling van de Zuidelijke Spooraansluiting.
Immers Geleen heeft wat dat betreft een aderlating moeten doen.
Maar een verbetering van de financiele situatie van de Gemeente is net zo
belangrijk!

Verbetering van
de financiële
situatie van de
gemeente SittardGeleen
verbeteren











...Waarbij de lasten van onkundig handelen voormalig bestuurders niet bij
burgers worden neergelegd!!!!
Dat is de basis. Op termijn hebben alle inwoners daar profijt van. De politiek
denkt helaas maar in korte termijnen, scoren, volgende verkiezingen.
De rest moet wachten, hebben we geen geld voor, ik kan ook geen boot
meer kopen van mijn hypotheek, m a w de tering naar de nering zetten.
De Sportzone en de Spooraansluiting kunnen alleen goed afgewikkeld
worden als de financiën op orde zijn.
Eerst maar eens het huishoudboekje op orde brengen aleer men weer geld
gaat verkwisten aan ondoordachte projecten welke de burger onnodig op
kosten jagen.
Er zal toch geld gereserveerd moeten worden voor de spooraansluiting
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Geen onnodige investeringen doen indien dit financieel niet mogelijk is.
Investeren in glasvezel en openbaar vervoer
Onbegrijpelijk vind ik (maar dat hoor ik van meer mensen) dat geld in het
kosten verslindende Tom Dumoulin Park wordt gestopt. Eens te meer
duidelijk dat Sittard_Geleen wordt bestuurd door wielersportliefhebbers.
Extra vreemd vind ik dat er geen medewerking wordt gegeven aan dhr.
Isitan Gün die een oefencomplex van Fortuna Sittard wilt oprichten en dat
daar geen mogelijkheid voor wordt gegeven. Dat zou de sportzone ten
goede komen en de gemeente relatief weinig gaan kosten.
Stabiele situatie geeft ruimte voor gebalanceerd beleid
Stop de prestigeprojecten, betere verdeling van de financiële middelen over
de gehele gemeente.
Tevens maatregelen bekostigen die aan iedere burger ten goede komt.
Verbetering sociale gezicht van gemeente! meer 'klein' geld naar
kleinschalige initiatieven die mensen nader tot elkaar brengen: muziek,
erfgoed, museale presentaties in wijken bijvoorbeeld
Vnml om de opkomende onzichtbare criminaliteit tegen te gaan. En niet
voor allemaal losstaande projecten waar mooie schijn mee gemaakt kan
worden. Geld op orde en besteden aan de leefbaarheid.

Geen voorkeur




Culturele gebouwen onderhouden
Mijn voorkeur/prioriteit: uitspreken dat je in een zeer benarde financiele
situatie zit ,aangeven dat je geen geld hebt om de gemeente te ontwikkelen
en in stilte/vertrouwelijkheid zoeken naar "externe financiering" en dat kan
ook in de private sector te vinden zijn....

Weet niet



De Gemeente moet ervoor zorgen dat de binnenstad weer leeft en niet
alleen tijdens evenementen. Winkeliers rennen weg uit Sittard.
Zorgen dat er meer grotere winkelconcerns komen in centrum sittard zodat
de stad weer aantrekkelijker wordt ook voor mensen van buitenaf
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3 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de
gemeente Sittard-Geleen, waar zou u op bezuinigen?
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Op vraag "3 Stel u bent verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente Sittard-Geleen, waar
zou u op bezuinigen?" antwoordt 63% van de respondenten: "Ik zou bezuinigen op:".

Ik zou bezuinigen op:






















Aanbestedingen, externe adviesbureaus etc.
Aanleg nieuwe wegen
Aantal wethouders en bijhorende ondersteuning
Aantal wethouders terugbrengen tot maximaal 4
Alle dure onzin projecten in stadsdeel sittard
Alle luxe uitgaven
Alle nog uit te voeren projecten
Alle onzin projecten zoals de zogenaamde dobbelsteen en anderer projecten in Sittard, geef eens
wat meer aan Born en Geleen, geen subsiedies meer naar de oktober feesten, ze moeten de
broek maar zelf ophouden
Alle schmuck zoals city marketing historische binnenstad sittard, "kunstmatige evementen zoals
oktoberfest, etc, en zorgen dat de basisvorzieningen voor de eigen burgers instandgehouden
worden op goed peil
Alles wat niet noodzakelijk is
Ambtelijk apparaat. Dit moet/kan veel efficienter werken. Werken/functioneren als in het
normale bedrijfsleven.
Ambtenaren en Sittard
Ambtenarij
Architectonisch verantwoorde ontwerpen en kunstvoorwerpen.
Bestuurszaken en de raad
Bibliotheek, zwembad, sportvelden, schouwburg, muziekschool
Bio-industrie
Bouw en infrastructuurprojecten
Bouw stadskantoren Geleen en Geleen centrum
Bovenstaand, gemeentehuis uitbreiding (belachelijk het opkopen van een halve straat??)
Bovenstaande projecten
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Buitenlanders
Burger meester en alles waar de samen leving niets aan heeft
Carnaval verenigingen, voetbalverenigingen, kunst
Centrum plannen
Commerciële sportontwikkeling
Culturele instellingen
Cultuur en centrumplan Sittard
Cultuur en kunst
Cultuur, sport en ambtenaren cadeaus
De extra van wethouders en burgemeester
De herhuisvesting van de ambtenaren. Dit project oorlopig even op hold zetten.
De hoeveelheid overbodige ambtenaren
De meerdere uitgaven in Sittard dan Geleen
De mensen binnen de gemeente
De verdeling van gemeentelijke zaken /taken/huisvesting
Diverse projecten
Diverse zaken
Dure adviseurs, nieuwbouw tbv gemeemnelijke instellingen
Efficiënter zaken regelen en onderhouden.
Effiecienter werken.
Eigen organisatiekosten zoals de huisvesting van college, raad en ambtenaren. Het
gemeentebestuur onderschat hoe weinig vertrouwen de burgerij nog in hen heeft dus het gaat
om goed voorbeeld geven!!!
Evenementen etc eens inbinden en aankopen zeker uitstellen. Uitstel is niet altijd achteruitgang.
Evenementen.
Extra uitgaven aan onroerend goed ( nieuwbouw en prestige projecten. Kijk naar panden die er al
zijn om te gebruiken. Aanbestedingen die goedkoop maar achteraf duurkoop blijken.
Vergoedingen en lonen voor het hoger kader beperken.
Feestjes en allerlei onzinnige uitgaven tbv ambtenaren apparaat. Afstoten van raadsleden en
verlagen van vergoedingen.
Festiviteiten
Fortuna (2x)
Fortuna en andere sporten
Fortuna Sittard
Fortuna, liefdadigheid
Fortuna, Straatverlichting
Geen 10 miljoen voor Chemelot en vdl geen nieuwe huisvesting ambtenaren en B&w
Geen Nieuwe investeringen, geen nieuwbouw,
Geen nieuwe locatie voot gemeentehuis kosten minstens 8 miljoen
Geld slurpende voetbalclubs
Gemeente bestuur
Gemeentelijke herhuisvesting. Gebruik wat er is.
Gemeentelijke subsidies
Gratis parkeren
Grootheidswaan projecten, zoals dobbelsteen en sportzone (incl. Fortuna)
Grootschalige projecten Sittard
Grootsheidwaanzin, zoals Ligne en recent het project: Het groene net.
Grote bouwprojecten die vervolgens leeg staan, in stand houden van de 2 grote kernen.
Grote feesten van de gemeente.
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Grote infrastructurele werken, sportzone.
Grote investeringen in nieuwe plannen. Zoals de sportzone verder uitbreiden. Vernieuwingen
ABC comlex/ parkeergarage. Grote onkosten verbouwing/verhuizing stadhuis
Grote investeringen zoals ligne en zo stoppen en geen subsidie meer aan nedcar en DSM
Grote projecten zoals herhuisvesting ambtenaren en aankoop gedeelte klooster sittard
Grotere evenementen laten sponsoren en bijdragen van hen ( Horeca) e a die hier veel profijt
van hebben…
Helpen van vluchtelingen en buitenlandse onderwerpen
Het ambtenaren apparaat
Het bestuurscentrum / de nieuwe raadszaal
Het niet direct uitvoeren van niet direct noodzakelijke projecten.
Het verhuizen van de Gemeente ambtenaren naar diverse dure lokaties in Sittard en Geleen
Hoge top salarissen. Onzinnige vastgoed aankopen. Belachelijke prestige projecten.
Huisvesting ambtenaren in Geleen
Huisvesting bestuur
Huisvesting gemeente en horecastraatje & sportzone
Ik zou op bepaalde functies bezuinigen binnen de gemeente zoals dubbele functies of functies
die gekrieerd zijn
Imigrartie
Inefficiënt werken en vergaderen.
Investeringen om lokale economie te bevorderen had ik nooit gedaan. Bv Ligne.economie groeit.
Hier zou ik van profiteren om begroting te verbeteren
Juist bezuinigen op overdreven dingen als de wielerbaan en mee randere mensen en
organisaties en kleinere ondernemingen steunen om zich te kunnen ontplooien en groeien
Kunst op rotondes
Kunst, ontwikkeling sportzone, bouwen gementelijke kantoren
Luxe
Megaprojecten zoals de sportzone
Megelomane projecten, oud-wethouders persoonlijk aanspreken op financiele debacles die ze
achter laten, cultuurcoordinatoren de deur uit, parkeertarieven, subsidies voor clubs,
Miljoenen projecten als nieuw gemeentehuis
Minder ambtenaren en efficiënter werken.
Moveo
Niet urgentezaken zoals promotie doeleinden
Nieuw gemeentehuis
Nieuwbouw / renovatie stadskantoor
Nieuwbouw gemeentehuis
Nieuwbouw gemeentelijke gebouwen.
Nieuwe huisvesting gemeente
Nieuwe projecten. Voorrang geven aan het behoud/herstel van bestaande zaken.
Oktoberfeest
Onnodige kunstwerken die te duur zijn
Onnodige prestigieze proijecten.
Onnodige uitgaven (2x)
Onnodige uitgaves en dat zijn er genoeg
Onnodige verfraaiingen van de stad
Onroerend goed projecten
Onzinnige dingen
Onzinnige investeringen
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Onzinnige projecten in de gemeente waar niemand iets aan heeft bv standbeelden of posters
waar niemand iets aan heeft en die ook nog eens door vandalen vernield worden
Onzinnige uitgaven aan verkeersprojecten die na korte tijd weer ongedaan worden gemaakt
Onzinnige uitgaven en mis aanbestedingen zoals ligne
Onzinnige uitgaven zoals een nieuwe vergaderzaal. Er liggen er al 3.
Onzinnige uitgaven zoals kunstobjecen op rotonde's
Onzinnige wegen veranderingen . Op fortuna weg gegooid geld
Op al dat geld wat gestoken is in woonwagenkampen.. daar wordt genoeg zooi gemaakt en de
grond vervuild ook bezuinigen op al het geld wat in de bodemloze put DE LINGE wordt gestoken
en geeff niet zoveel geld uit aan de achterstandswijken OA stadbroek dat is en blijft aso
Op de sportzone al veel te veel geld aan uit gegeven
Op de sportzone.. weggegooid geld..
Op de wc die voor € 4000,00 kosten en geplaatst zijn bij de markt (er zijn toch genoeg wc op de
markt omdat de politie minder hoeft te controleren ( zijn van vrijdag t/m zondag toch op de
markt en er hangen camera's die ook een kapitaal hebben gekost maar werken niet
Op de zeven wethouders..zo bestuur je geen stad van bijna 100.000 inwoners
Op het ambtelijk personeel
Op het salaris van de verantwoordelijke ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de financiële
situatie oin Geleen oftewel ontslaan deze afdeling en hiervoor in de plaats werkelijk kundige
deskundigen hiervoor in de plaats.
Op leerlingenvervoer. Voor al dat elk kind met een taxi wordt vervoerd
Personeel buitendienst wat maar wat in auto’s rondrijdt.
Personen dieeen uitkering krijgen dieeen aantal urenvoor de gemeenschap latenwerken
Plastsen van bv kunstwerken , zoals laats op 3 invalswegen van de gemeente is gebeurd
Prestige objecten
Prestige objecten, minder financieren van festiviteiten
Prestige projecten van de bestuurders die meer waarde hechten aan hun eigen belangen dan aan
burger belangen
Prestigeprojecten
Prestigeprojecten en zeker ook huisvesting ambtenaren
Prestigieuze projecten waar niemand op zit te wachten
Reizen naar China.
Salarissen van ambtenaren. Salaris naar (meetbaar)presteren
Schuldsaneringen, mensen die bewust schulden maken, worden te veel geholpen e bedragen van
tig duizend worden kwijtgescholden
Slecht personeel en kleinschalige kunstzaken
Snellere ontwikkeling van de Zuidelijke Spooraansluiting
Sponsoren van wielerrondes
Spooraansluiting en de sportzone
Sport en fortuna
Sportzone (5x)
Sportzone en ander grote projecten. Renoveer de kleinschalige faciliteiten die er zijn
Sportzone en TD bikepark
Sportzone Limburg (2x)
Sportzone Limburg en de Linge
Sportzone/Fortuna Sittard.Investeringen in Sittard.
Spprtzone
Stadsaanzichten verbeteren; bv sittard schootsvelden en herinrichting van de volkstuinen aldaar
Steeds meer bedrijfs- en winkelpanden. Opkopen allerlei panden voor projectontwikkelaars
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Subsidie
Subsidies aan diverse (sport) verenigingen
Subsidies naar items die weinig bezoekers trekken. Ze moeten zelf de broek ophouden.
Subsiedis
Te luxe bouwprojecten
Te veel uitgaven van de grote graaiers
Topsport, gemeentelijke huisvesting
Totaal mislukt beleid tav ontwikkeling centrum Geleen
Uitbestede diensten door scherper te onderhandelen en beoordelen op geleverde prestaties
Uitbesteden van werk aan dure bedrijven
Uitgave vergaderingen en forum bijeen komsten waar niets mee gedaan wordt .
Uitkeringen, gemeentehuis project.
Uitkeringen, laat ze iets doen voor hun geld..er ligt rommel genoeg in de buurten..
Vastgoed en sportzone
Verenigingen subsidies en sport. Nieuwbouw.
Verhuizen ambtenaren naar Geleen!
Vernieuwen gemeentehuis, schootsvelden in Sittard
Voetbal sponsoren
Vrije dagen (kermis etc)
Weg-reclame/banners.
Wethouderslarissen prestige projecten ambtenarenhuisvesting
Zaken die er niet toe doen
Zitterd revisited
Zwembaden

Toelichting
Ik zou
bezuinigen
op:









De belachelijke plannen om een nieuw bestuurscentrum te gaan vestigen in een
pand wat op voorhand al te klein is.
De financiële problemen van deze stad hebben we te danken aan het bestuur, dat
meent te kunnen concurreren met bv Maastricht. En in de hoofden van de
bestuurders waarschijnlijk Parijs of Londen.
De Ligne is hier een groot voorbeeld van.
Dit project was een megalomaan idee van voornamelijk het CDA. Laten we het
voorlopig maar even vooruit schuiven tot we weer financieel gezond zijn en dit
soort projecten niet ten koste gaan van de zorg.
Eerst eens analyseren of bepaalde projecten die onlangs zijn gerealiseerd, zoals
Ligne en Tom Dumoulin bike park, wel het gewenste resultaat hebben
opgeleverd.
Dit geld ook voor het stadspark in Sittard dat heel mooi was opgeknapt en
aangeplant maar daarna, tot dit jaar, compleet werd verwaarloosd. Een groot
gedeelte van de nieuwe aanplant werd overwoekert door onkruid en is inmiddels
alweer verdwenen. Hou mijn hart vast voor de volgende fase.
Geleense horeca / ondernemers die onteigend worden lachen zich dood.!!
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Gemeentehuizen enz,. de Ligne werd een flop, dit was al jaren bekend, subsidie's
aan de voetbalclub, (een bodemloze put al jaren), de nieuwbouw bij het
voormalige Barbaraziekenhuis. En zo zijn er nog veel meer onbenullige dingen
waar geld aan word besteed. Dit allemaal o.a. ten koste van park en
straatonderhoud.
(stukjes stoeptegels, ?)
Gepland projecten eens goed tegen het licht houden en eens bezinnen of deze
wel echt noodzakelijk zijn of eventueel goedkoper/soberder uitgevoerd kunnen
worden, misschien is er wel een goedkopere andere oplossing mogelijk
Gezien t dat er behoorlijk bezuinigd moet worden, lijkt t mijn inziens niet meer
dan verstandig om de huidige huisvesting van gemeente te handhaven. Indien dit
niet mogelijk is, dan werst de mogelijkheid bekijken van leegstaande panden
alvorens tot een ( belachelijk dure) verbouwing over te gaan
Grote financiële chaos in Sittard Geleen...!!
Het kan allemaal wat sneller waardoor vele kosten bespaard blijven.
Ik heb gehoord dat kinderen niet gezamenlijk worden vervoerd terwijl ze naar
dezelfde school moeten.
Ik krijg ook geen cadeaus
In de plantsoendienst / buitendienst zie je veel werknemers niet productief bezig.
Hangen maar wat en zijn veel met de telefoon bezig. Zodra ze denken dat het
regent kruipen ze in de auto. Er zijn plantsoenen aangelegd waar goede struiken
voor sneuvelden en andere zooi geplant werd. Deze zijn weer allemaal
gesneuveld en toen kam er weer nieuwe zooi die inmiddels ook weer stuk is. Veel
mooie bomen weg gehaald en waarom? In gesprek met werknemers begrepen
die het ook niet was opdracht van gemeente.was hun verweer. Ik zou
"groenstroken" grenzend aan particulier perceel aan hun over doen als ze dit
willen. Alleen zorgen dat er niet op gebouwd wordt. Dit bespaart onderhoud en
veel geld en gaat er zeker beter uit zien. Ook wordt er te veel tegelijk openbaar
gewerkt zodat dit veel verkeers- problemen opleveren en vooral ergernissen. Te
veel mooie gebouwen afgebroken en er onverkoop/verhuur bare gebouwen
bijkomen. Mooie oude stadsgezicht wordt geheel gesloopt.
De gemeente moet eens naar het volk luisteren en niet allen voor de verkiezingen
zaken beloven die ze niet waar maken. Denk dat er veel goedkope ideeën onder
de burgers zijn dan de due bureaus en andere die ingeschakeld opleveren. Laat de
burger mee denken. Waarom handhaving / stadswachten / toezicht en ander nep
agenten. Neem 1 echte politieagent voor 3 van deze mensen aan en je hebt meer
bevoegdheden en opsporing kansen. Ziet er ook overzichtelijker en serieuzer uit..
Bouw leeg staande gebouwen om tot appartementen i.p.v. ze te slopen. En zo zijn
er nog veel meer.
In plaats van het kloosterkwartier moet het aanzien van de Markt worden
verbeterd door een bestemming van het v en d gebouw te vinden
Linge volkstuintjes onzin
Meer bezuigingen te halen in deskundigheidsbevordering van ambtenaren dan
deze allemaal bij elkaar te zetten. Gemeentehuis in geleen is een adequate
huisvesting van het gemeentebestuur en flankerende diensten. Zorg dat huidige
diensten als vezorging infrastruktuur en zorg op peil blijven. Sport recreatie en
spoorwegvebindingen zijn geen prioriteit.
Nieuwe afdeling financiële zaken.
Schandalig hoe wethouder Meekels het CDA buiten de coalitie heeft gehouden,
die rekening krijgt hij nog wel gepresenteerd.
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Ik zou niet
bezuinigen




Weet niet






Te ambitieuze nieuwbouw projecten, het ophalen van vuil naast de betaalde
bakken laat maar staan ze kweken zelf de rotzooi. Ik erger me daar dood aan. Net
zo als hondenpoep daar mag ook meer op gecontroleerd worden al is netmaag op
loslopen zonder riem. Spek de kas van de gemeente.
Te vaak worden door de gemeente kosten gemaakt en vervolgens worden zaken
niet of nauwelijks onderhouden. Het is inderdaad een extreem warme zomer
geweest. Maar triest is het dat men wel nieuwe aanplant/ groenvoorzieningen
heeft aangelegd en vervolgens hier niets meer aan heeft gedaan. Hart van
Vrangendael is daar een mooi voorbeeld van. Gazon werd ingezaaid en
vervolgens heeft men alles laten overwoekeren door onkruid. Nieuwe bomen en
struiken werden aangeplant en vervolgens werd er geen water meer gegeven.
Deze aanplant is helemaal kapot. En dat zie ik op meer plaatsen in de gemeente.
Triest.
Herhaaldelijk heb ik aangegeven waar illegale afvaldumpingen plaats vinden en
wie daarvoor verantwoordelijk is. Men doet hier niets mee. Handhaving kan
behalve dat de medebewoners een stuk ergernis wordt weggenomen ook
behoorlijk kostenbesparend werken. Niets doen is laakbaar.
Vergeet de schuck en terug naar de basisvoorzieningen voor elke kern Geleen,
Born, Sittard en overige plaatsen; centralisatie en schaalvergroting brengt geen
efficiency en effectiviteit meer; integendeel: de gemeente komt nog verder v d
eigen burgers af te staan terwijl de eerste eenvoudige taak van elke gemeente is
dat men dicht bij de burgers staat met alle faciliteiten en goed voor hen zorgt, en
luistert naar he; dat is bestaansrecht van een gemeente ; als je dat niet doet, dan
moet je naar een totaal andere structuur toe en overwegen de huidige gemeente
op te heffen
Waarom moet ik meebetalen aan de hobby van mijn buurman.
als ik zelf wil fietsen koopt toch ook niemand een fiets voor mij.
als ik aquarium vissen wil houden of wil paard rijden koopt niemand een paard
voor mij.
maar als ik wil blokfluit spelen dan moet de gemeente de muziekschool betalen,
belachelijk
Zodat deze kleiner wordt
Zorg voor meer efficiëntie bij het uitvoeren van taken en werkzaamheden.
Hiermee kan veel geld bespaard worden.
Daarnaast indien echt nodig besparen op algemene zaken die niet echt nodig zijn
of gemakkelijk kunnen worden uitgesteld.
Ik zou vooral bekijken óf en waar werkzaamheden efficiënter kunnen worden
ingepland en uitgevoerd. Ook zou ik de in-de-gemeente-al-beschikbare kennis en
expertise beter benutten i.p.v. t wiel opnieuw proberen uit te vinden.
Mensen in de uitkering meer verplichten iets te doen in behoud van uitkering.
Mits de gezondheid dit toelaat.
Burgers meer zelf laten doen in hun eigen omgeving.
Ik weet niet waar de gemeente haar geld precies aan uitgeeft dus kan ik ook geen
advies geven
Om deze vraag te kunnen beantwoorden ontbreekt het mij aan kennis
Om hierop een gefundeerd antwoord te geven moet je een overzicht hebben van
wat er zo-alles aan de hand is.
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Teveel ambtenaren hier kan op bezuinigd worden..
Op de inleen voor elke scheet wordt er personeel ingeleend. Teveel wethouders .
M.i een betere verdeling van gelden die naar de wijk gaan.
Waarom moet ieder buurtfeest geldelijke steun krijgen van de gemeente ?
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP SittardGeleen
Financiële situatie gemeente Sittard-Geleen
Promotie Fortuna Sittard
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 20 augustus 2018
287
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
3 minuten en 12 seconden
21 augustus 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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