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Een lee�baar 
Sittard-Geleen

Het is belangrijk om mensen zonder werk of 
mensen die van baan willen veranderen op 
te leiden voor de beschikbare banen.
Ook mensen begeleid door het UWV. 

ALTIJD WINNEN?

Kijk onbeperkt series en films + alle Eredivisie- 
wedstrijden met ESPN compleet

www.onvi.nl

DAT KAN!

Meer weten? www.onvi.nl

lij
st

 1
2

 

Kies voor
Maud Schenk-Hermans nr. 
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JOUW LOKALE
ELEKTRONICA- EN

WITGOEDSPECIALIST

WWW.EPTUMMERS.NL • T: 085-1054444

ALTIJD
DE BESTE

SERVICE

Vernieuwend
en 

ervaren!

Leon Geilen, nr. 2

Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen. 
Pepijn Pi — Lijsttrekker 

knopen doorhakken.
#phildurft

Phil Boonen lijst 1nr.7

Het was zaterdag 5 maart een prachtige dag. De zon scheen en de lucht was blauw. Het leek wel lente. Perfect weer om bij café Salden in Limbricht een videoclip 
op te nemen, moet de Limburgstalige band Bieske gedacht hebben. Voor hun nieuwste single ‘Lekker Mèlleke’, die ergens aan de start van de meteorologische len-
te uitgebracht gaat worden, zijn die dag opnames gemaakt. Met een echte koe, boer Harrie en ten minste 30 fi guranten werd Jiri’s café omgebouwd tot een heuse 
fi lmset. Hoe dit er uiteindelijk uit komt te zien? Dat is voor iedereen nog een verrassing. Nieuwsgierig? Volg dan de band op o.a. Facebook, Instagram en Spotify 
en blijf op de hoogte. Foto FM Media & Design | Rik Van Mulken

Bieske brengt de lente
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...in dorp én stad
in Sittard-Geleen...

Scan mij!
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Samen met De Domijnen en Stichting 
Ecsplore presenteert Huts Spot het 
spiksplinternieuwe The Culture Club, 
speciaal voor basisschoolleerlingen van 
groep 5 t/m 8. 

In de inspirerende omgeving van het atelier 
op de markt in Geleen, wordt vanaf 16 maart 
iedere woensdagmiddag ruimte gemaakt voor 
kunst-, fi lm- en designworkshops. ‘Bij deze 
workshops staan circulariteit en duurzaam-
heid voorop. En we willen het echt bijzonder 
maken voor de kids’, aldus Sanne Janssen van 
Huts Spot. ‘Dus niet zomaar even een uurtje 
knippen en plakken. We hebben een aantal 
kunstdisciplines opgezet van elk drie work-
shops, drie woensdagmiddagen dus, zodat je 
je echt kunt verdiepen in een bepaald vak-
gebied. We beginnen met de discipline Film, 
waarin je leert om een fi lmscript te schrijven, 
dit vervolgens gaat verfi lmen, en daarna edi-
ten met titels, eff ecten, muziek... Als tweede 
discipline hebben we gekozen voor Design, 
waarin je zelf een lamp leert ontwerpen van 
gerecycled materiaal, en deze ook echt zelf 
gaat fabriceren. We hebben hier de kennis, 
de faciliteiten en een prachtig atelier in het 
centrum tot onze beschikking, waarmee we de 
kids een echte lab-ervaring kunnen bieden.’ 
De kosten per discipline (3 woensdagmidda-
gen van 14-16u) zijn €15,-. Opgeven kan via 
www.cultureclub046.nl

The Culture Club inspireert!

‘Wij vinden het in ieder geval hartstikke leuk!’

Heeft u vragen, kunt u advies of ondersteuning gebruiken bij het aanvragen van 
voorzieningen, belastingzaken of uw budget. Onze deskundige vrijwilligers zijn u 
graag van dienst. Wij werken op een rustige plaats, geen poespas met formulieren en 
uw vraag staat centraal. 

Kijk op onze website www.wpfinancien.comwww.wpfinancien.com of maak een afspraak via 
info@wpfinancien.nlnfo@wpfinancien.nl. Bellen kan ook: 0613443371 en vraag naar Dick Haster.
Hulp is kosteloos, wij werken vanuit betrokkenheid.Hulp is kosteloos, wij werken vanuit betrokkenheid.

Neem een foto
van uw zitmeubel

mee en wij maken

dan meteen
een passende
offerte.

MOL & GEURTS - Industriestraat 14  6135 KH Sittard
Tel.: +31 (0)46 451 99 22 - E-mail.: info@molgeurts.nl - Website: molgeurts.nl
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30% KORTING OP HET LEER
50% KORTING OP DE STOF
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Burgemeester Lemmensstraat 216, 
6163 JS Geleen | Tel. 046-4747575

info@cema.nl | www.cema.nl

www.cema.nlwww.cema.nl

Iedere week
nieuwe aanbiedingen!! 

Kijk voor onze aanbiedingen op 

Keukens-CV-Sanitair
LIJKT HET JE LEUK OM MEE TE DOEN?
MELD JE DAN AAN VIA:
JEUGDCOMMISSIE@TCMUNSTERGELEEN.NL

OPEN DAG

30 MRT ‘22
AANVANG 14.30 u

6 T/M 16 JAAR?
BEN JIJ

   
   ALLES IN 1 ABONNEMENT VOOR 
   € 35,00 PER MAAND
   ONBEPERKT TENNIS

VOOR MEER INFO
WWW.TCMUNSTERGELEEN.NL

TOT DAN,
BIJ ONS OP DE TENNISCLUB!
BEEKSTRAAT 18, MUNSTERGELEEN

WIJ BIEDEN,

aanmeten • vervaardigen
repareren • opvullen

OOk aan huis en 
reparatie in de avOnd

75 tot 100% vergoeding uit Basisverzekering.

Bel voor welke vergoeding u in 
aanmerking komt 046-4745050

Ook voor uw klikgebit

Nieuwste Philips, Sony en LG toestellen

Geschikt voor o.a. Ziggo en KPN

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
-   Audio en TV, elektromaterialen

Unieke service en garantie:
    - Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*
                                     * exclusief inbouw apparatuur

Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht 
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl

Miele en AEG wasmachines

AEG wasmachine 1400 toeren, 7 kg,
van € 629,00 voor €549,00

Voor al Uw apparatuur:
- Wassen, droger, koelen en vriezen
-   Audio en TV, elektromaterialen

Unieke service en garantie:
    - Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon
    - Gratis thuisbezorgd en geïnstalleerd*
                                     * exclusief inbouw apparatuur

Burg.v.Boxtelstraat 4, Limbricht 
Tel: 046-4515502 www.vleeshouwers.nl
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Tennisclub Munstergeleen (TCM) organiseert 
activiteiten om nieuwe jeugdleden te werven 
en om onze bestaande jeugdleden zoveel 
mogelijk aan de club te binden en hun tennis-
vaardigheden te verbeteren. 

Het is helaas steeds minder vanzelfsprekend 
dat kinderen sporten en verenigingen moeten 
concurreren met andere soorten sportvereni-
gingen. Vaak lijkt tennis een sport die erbij 
gedaan wordt en dat komt het clubgevoel, de 

Jeugdleden welkom bij TC Munstergeleen
gezelligheid met sportvrienden en je ontwik-
keling in de sport niet ten goede. Daarom 
heeft TCM vanaf 2022 het Alles-in-1 abonne-
ment ingevoerd waarbij je voor een vaste prijs 
per maand 2x per week komt trainen, 2x per 
jaar meedoet aan de competitie en aan een 
aantal clubtoernooien. 

Uiteraard mag je altijd vrij komen spelen op 
de all-weather banen (dus ook in de winter). 
Om deze leuke club nog eens goed onder de 

aandacht te brengen, houden ze op woensdag-
middag 30 maart een open dag voor geïnte-
resseerde jeugd van 6-16 jaar. 

Wil je eens een balletje proberen te slaan, 
gewoon kijken naar een wedstrijd van jeugd-
leden of informatie krijgen over de mogelijk-
heden? Kom dan eens kijken op 30 maart 
om 14.30 uur! Meld je tevoren wel aan via 
jeugdcommissie@tcmunstergeleen.nl

‘Open Podium’ 
Hometown Studio 
Music Academy
Leerlingen van Hometown Studio Music 
Academy staan zondagmiddag 27 maart op 
de bühne in Podiumkerkje Grevenbicht. Het 
wordt een enerverende middag met muziek 
door nieuw talent. De zangers/zangeressen, 
drummers, pianisten en gitaristen die optre-
den worden bij Hometown Studio in Greven-
bicht en Heerlen speciaal klaargestoomd voor 
dit optreden en dromen van een loopbaan 
als populaire (beroeps)artiest. Enjoy, Grow 
& Dream big. Dat is waar Hometown Studio 
voor staat. Muziek zorgt voor plezier, emo-
tie, saamhorigheid en persoonlijke groei. 
Hometown Studio draagt er met haar Music 
Academy en Recording Studio graag aan bij. 
Het muziekbedrijf wordt geleid door Diana 
Olierook, Rick Maassen en Sjors Dahmen. 
Professionele muzikanten en creatievelingen 
in hart en nieren. Zij weten als geen ander wat 
muziek met je doet en delen deze passie graag 
met anderen. Of je nu professionele ambities 
hebt, of muziek maakt als hobby, voor iedere 
doelgroep bieden zij een passend concept, 
voor zowel beginnende als gevorderde 
muzikanten/vocalisten. Er zijn lessen op het 
gebied van zang, drums, piano en gitaar. 
Zondag 27 maart van 15.00 tot 18.00 uur, de 
kassa van Podiumkerkje Grevenbicht gaat 
open om 14.30 uur. Entree 3 euro, kinderen 
tot 12 jaar gratis.

Een enerverende middag met muziek door 
nieuw talent. Foto: Hometown Studio Music 
Academy
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Sittard, Rosmolenstraat 30
Geleen, Markt 100

03taartsnelomsoR,drattiS
001tkraM,neeleG

!!Actie: Starters, 
inclusief 
aankoop-
begeleiding!!

Waar kan er gebouwd worden? hoeveel 
sportvoorzieningen moeten er komen? 
hebben we genoeg groen in de stad? 
Is de jeugdzorg en het onderwijs goed 
geregeld? En hoe zit het met de veilig-
heid? Allemaal belangrijke vragen over 
onderwerpen waar de gemeenteraad 
over beslist. 

Ook over de gemeentelijke belastingen na-
tuurlijk. Het is de gemeenteraad die bepaalt 

Gemeenteraadsverkiezingen

hoeveel belasting u betaalt. En waar dat geld 
naartoe gaat. U leest het, de gemeenteraad be-
paalt meer dat u misschien denkt! Dus heeft 
u invloed op wat er in de gemeente gebeurt? 
Dan zeg ik daar volmondig ‘ja’ op!
 
Kieskompas helpt
De verkiezingen kunnen een hele andere sa-
menstelling van de gemeenteraad opleveren. 
Dus ook een ander college. Dat dan misschien 
ook andere keuzes maakt. Met uw stem beslist 

u mee over hoe de gemeenteraad er straks 
uitziet. Het is dus ook belangrijk om uw stem 
bewust uit te brengen. Ik zou u aanraden om 
goed te onderzoeken aan wie u uw stem wilt 
geven. Welke partij ligt het dichtst bij uw 
eigen ideeën en overtuiging? Het Kieskompas 
kan u daarbij helpen. U krijgt vragen voorge-
legd waar u antwoord op geeft. Afhankelijk 
van uw antwoord krijgt u een advies over 
welke partij het dichtst bij uw eigen opvattin-
gen ligt.
 
Spreek raadsleden aan
Het helpt ook om op de websites van de 
verschillende partijen te kijken. Die kunnen 
u ook helpen bij het maken van een keuze. 
En, waar u misschien niet meteen aan denkt: 
spreek raadsleden gewoon eens aan. Ze zijn 
er voor ons, voor u. Misschien kent u wel een 
raadslid bij u in de wijk. Vraag hem of haar 
eens “waarom zou ik juist op jou moeten 
stemmen?” Dan hoort u gegarandeerd of zijn 
of haar ideeën overeenkomen met die van u.
 
Bepaal mee
Tenslotte wil ik u graag op het hart drukken: 
ga stemmen op 14, 15 of 16 maart! Maak 
gebruik van uw democratisch recht. U wilt 
toch zeker niet dat anderen voor u bepalen 
welke keuzes de komende vier jaar gemaakt 
worden? Breng u stem uit, bepaal mee. Ik 
reken op u!
 
 Hans Verheijen, burgemeesterBurgemeester Hans Verheijen.  Foto Ermindo Armino

Programma Gilde 
De Graven steeds 
diverser
Het gaat goed bij Gilde De Graven. Veel 
nieuwe initiatieven, archeologie, genealogie, 
wandelen, muzikale activiteiten, lezingen over 
verduurzamen, boekbinden, whiskycursus, 
wijncursus, naailessen, soul painting, compu-
ter- en taalcursussen, te veel om allemaal op 
te noemen. Bezoek de website voor het totale 
overzicht én schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Dinsdag 29 maart is de eerste lange wande-
ling van 2022. Gestart wordt om 10.00 uur 
van de parkeerplaats bij station Voerendaal. 
De afstand is bijna 14 kilometer. Het betreft 
een afwisselende route met na acht kilometer 
een pauze in Hellebroek bij Zorgboerderij 
Roebroek met koffie en vlaai. De kosten be-
dragen €8,00 p.p.
In april en mei geeft Sabine Wurz een achttal 
lessen Soul Painting, schilderen vanuit je hart 
en je ziel. De start is dinsdagmiddag 5 april en 
in 8 lessen van 2½ uur leer je op een creatieve 
manier om in je ziel te kijken door te luisteren 
naar je intuïtie. De kosten bedragen €68,00 
voor de gehele cursus.
Donderdagavond 14 april gaat Jan Weerts 
uit Munstergeleen een lezing geven over het 
verduurzamen van de eigen woningen. Daar-
bij gebruikt hij zijn eigen huis als voorbeeld 
over hoe hij in de jaren 1987 t/m 2021 met de 
verduurzaming van deze woning uit 1970 is 
omgegaan. De kosten bedragen €5,00 p.p.

Vitaliteitsdagen bij 
Ecsplore voor 55+
Ecsplore organiseert voor iedereen van 55 
jaar en ouder Vitaliteitsdagen. Het program-
ma bestaat uit vier workshops die betrek-
king hebben op zowel de fysieke, mentale 
als sociale aspecten van gezondheid. Bent u 
benieuwd naar uw fysieke gesteldheid? Wilt u 
meer weten over het beweegaanbod bij u in de 
buurt? Deelname is gratis, maar aanmelden is 
verplicht. Info: www.ecsplore.nl
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* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

Markt 120A, 6161 GP Geleen 
Tel. 046-4759883

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
alles 40%

* gehele collectie

Mode voor alle mannen
Premium dealer van Geleen 

en omstreken

Lenders 
Mannenmode

Mode voor alle mannen

Markt 120A, 6161 GP Geleen 
Tel. 046-4759883

Opruiming 
––––––

Op alle Polo’s 
korte mouw 

–
Hemden
korte mouw –
T-shirts 

–
Zomerjacks 

 
alles 40%

Premium dealer van Geleen 
en omstreken

Markt 120A  |  6161 GP Geleen  |  Tel. 046 - 475 98 83

Spring 
is coming

HET HOOGSTE BOD VOOR UW SCHADE- OF SLOOPAUTO

Tel.: 046 - 452 23 61 of 06 - 537 57 977 www.autodemontage-zelissen.nl

• Gratis afhalen
• Allerhande onderdelen
• Het adres voor gebruikte
 (winter)banden en montage 

ZELISSEN
autodemontage v.o.f.

Milieuparkweg 14
Sittard

(zelf)kritisch zijn.
#phildurft

Phil Boonen lijst 1nr.7

Kees Flipsen van HSV De Gaard

‘De liefde voor het sportvissen is ongeneeslijk.’

Kees Flipsen is geboren in de Helkant, 
een gehucht bij Hooge Zwaluwe (N.B.) 
en is 77 jaar. Hij woont in Buchten en is 
voorzitter van Hengelsportvereniging 
De Gaard, een visclub voor mensen uit 
Born en omstreken, die samenwerkt 
met de gemeente Sittard-Geleen aan 
goed viswater voor vis en visser.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de ge-
schiedenis van deze club die al bijna 50 
jaar bestaat. 
HSV De Gaard is opgericht op 28 november 
1974 met wijlen Frans Vencken uit Greven-
bicht als grote inspirator; een uitstekend 
visser en gedurende 40 jaar voorzitter. De 
naam van onze vereniging hebben we te 
danken aan de kasteelruimte achter en naast 
de vroegere kasteelhoeve te Born. Limburgers 
zijn niet in hun tuin bezig om groente en fruit 
te telen, maar “in de gaard”. Aangezien ons 
viswater rondom die hoeve ligt is destijds voor 
die naam gekozen. De eerste vijfentwintig jaar 
was men zeer actief met clubkampioenschap-
pen, deelname aan federatieve wedstrijden en 
zelfs een deelname aan de Nederlandse kam-
pioenschappen. Het 25-jarig jubileum werd in 
1999 uitvoerig gevierd. Met een feestgids, een 
Heilige Mis, huldigingen en een feestavond. 
Het 40-jarig jubileum op 28 november 2014 
was heel wat ingetogener en de vereniging 
zat toen in een dal, met nog slechts 90 leden. 
Maar daar zijn we weer goed uitgeklommen.

Hoe ben je voorzitter geworden?                                                                     
Ergens in september 2014 stond penning-
meester Ton van der Wal – die ik enkele 
keren had ontmoet bij gezamenlijke vrienden 
– voor de deur, waarmee hij meteen in huis 
viel: of ik voorzitter wilde worden van HSV 
De Gaard! Voor het verrichten van de diverse 
taken binnen de vereniging was voldoende 
animo, maar voorzitter worden…. liever niet. 
Mijn kleinzoon was toen jeugdlid en volg-
de de viscursussen. Men vond dat opa dan 
maar voorzitter moest worden. Ik was en ben 
geen actieve sportvisser, maar heb altijd veel 
affiniteit met vissen gehad. In mijn jeugd veel 
gevist in vlieten, wielen en in de Biesbosch. 
Als pensionado wilde ik wel weer een be-
stuursfunctie op lokaal niveau op mij nemen. 
Na een positief verlopen kennismaking met 
de zittende bestuursleden heb ik toen “ja” 
gezegd.

Welke kwaliteiten moet je meebrengen 
om een succesvolle voorzitter te zijn? 
Dezelfde als voor een goede manager: zorg 
voor bekwame mensen voor de verschillende 
functies, met een duidelijke taakinhoud. Wat 
dat betreft kwam ik in een gespreid bedje. 
Zorg ook voor een goede communicatie en 
stel gezamenlijk, in goed overleg, de doel-
stellingen voor het nieuwe verenigingsjaar 
op én “wie trekt welke kar”.  Een goede sfeer 
binnen een bestuur en tussen bestuur en de 
ondersteunende leden is eveneens van groot 

belang, opdat al die vrijwilligers zich met ple-
zier inzetten voor de club en het niet als een 
onaangename verplichting ervaren.

Corona speelt iedere organistie par-
ten; hoe zit dat bij jullie?                                                 
Het was balen dat de geplande jeugdoplei-
dingen geen doorgang konden vinden en ook 
niet de daarbij behorende wedstrijdjes. Het 
inmiddels traditionele forellenvissen, begin 
september kon, met voldoende onderlinge af-
stand, wel plaatsvinden. Een positief punt was 
dat met name in 2020 zich veel nieuwe leden 
hebben aangemeld. Zeker wel een honderdtal. 
Op nationaal niveau was dit 18%.

Hebben jullie voldoende mensen die de 
vereniging draaiende kunnen houden?        
Tamelijk veel werk kwam op het bordje van 
de penningmeester Ton van der Wal. Het 
innen van de contributie, de bijbehorende 
ledenadministratie, contacten met Sportvisse-
rij Nederland over vispassen, leden benade-
ren die de vereniging verlieten zonder zich 
tijdig af te melden. De vispassen en het zgn. 
viswaterboekje per post naar de leden sturen 
kostte wel 4 euro, dus de meeste werden zelf 
aan huis bezorgd. Sportvisserij Nederland 
verzorgt nu voor een bescheiden bedrag de 
inning van de contributie, de ledenadminis-
tratie en het versturen van de documenten.  
Het werven van jeugdleden voor de cursus, 
die cursus opzetten en geven en het organise-
ren van de wedstrijdjes vergt nu de grootste 
inspanning. Daaraan dragen meerdere leden 
bij, maar Jan Dohmen uit Born en Manfred 
Tillmanns uit Geleen zijn de grote animatoren 

en mogen beslist met naam genoemd worden.

Zijn sociale media belangrijk voor 
jullie? Leuke foto’s trouwens op de 
website: jullie hebben zeker een goeie 
fotograaf in dienst?                  
Jeroen Bakker, nieuwe penningmeester en 
secretaris, dat laatste als opvolger van zijn 
vader Ronald, beheert ook de website en geeft 
ons een gezicht op Facebook. Naast de alge-
mene informatie plaatst hij regelmatig foto’s 
van activiteiten. Mooie plaatjes inderdaad 
maar of hij een heel goede fotograaf is kan ik 
niet beoordelen. Ik heb wel gezien dat hij een 
super fototoestel heeft: dat zal dus wel zo zijn  
. Hij communiceert uiteraard met de leden en 
de bond middels e-mails en apps.

Waar vissen jullie en hoe belangrijk 
is dat viswater? Moeten jullie er veel 
aan doen om het in orde te houden?                                                                                                                              
Ons enige eigen viswater is De Gracht 
langs de kasteelhoeve vanaf de brug bij het 
Kasteelpark tot aan de brug aan de markt. 
Hier worden aan het eind van de viscursus, 
evenals op de Nationale Hengeldag, eind mei, 
wedstrijdjes voor de jeugd gehouden. Voor 
ons dus erg belangrijk. Een jaarlijks feest is 
een wedstrijd op een bijzonder viswatertje 
van St. Jan (Echt), dat we mogen gebruiken. 
Daar wordt door alle jeugddeelnemers binnen 
enkele uren meer dan 50 visjes gevangen. Een 
echte stimulans om met de vishobby door te 
gaan. Na deze wedstrijd is er een prijsuitrei-
king en gaan we met zijn allen naar de frituur. 
Later meer over het in orde houden, maar de 
visstand houden we op peil. Jaarlijks wordt 

er ongeveer 100 kilo pootvis uitgezet, zoals 
voorn (blank-, ruis-), karper (kroes-, schub-) 
en zeelt.

Is het een grote vereniging en hoe kun 
je lid worden?  
In 2021 heeft Sportvisserij Nederland 658.431 
vispassen aan de aangesloten verenigingen 
uitgekeerd en is na de KNVB de tweede 
grootste sportbond van Nederland. Met onze 
260 leden durf ik ons marktaandeel niet uit 
te rekenen, maar we zijn er toch trots op. Er 
zijn verenigingen met wel 10.000 leden en 
dus maken wij ons maar wijs, dat dit ten koste 
van de kwaliteit moet gaan  .  Men kan alleen 
lid worden via onze website www.hsvdegaard.
nl en ook de vispas aanvragen onder het kopje 
Visdocumenten. Je wordt dan zowel bij Sport-
visserij Nederland als lid van onze vereniging 
geregistreerd.

Hoe zit het met de financiën van de 
vereniging? Zijn jullie tevreden over de 
support van het gemeentebestuur en zo 
ja, hoe krijgt dat vorm?      
In financieel opzicht zijn wij een gezonde 
vereniging. De contributie voor een senior lid 
bedraagt nu €37 per jaar. Met de marge die 
we hebben ten opzichte van de bijdragen aan 
Sportvisserij Nederland en Limburg hebben 
we voldoende inkomsten om onze kosten te 
dragen. Van de gemeente hoeven wij voor 
de gracht geen pacht te betalen en voor onze 
inspanningen voor de jeugd ontvangen wij 
van de gemeente een subsidie. Kroosvorming 
op de gracht vormt ons grootste onderhouds-
probleem. Vissen is soms niet mogelijk. Wij 
charteren dan voldoende vrijwilligers die met 
harken en zelfontworpen gereedschap dat 
spul naar de kant halen en het met kruiwa-
gens op de parkeerplaats mogen deponeren. 
De gemeente ruimt dat later op. Eens was de 
gracht overwoekerd door een enorme plan-
tengroei en de gemeente heeft toen een bedrijf 
ingeschakeld om dit tot gezonde proporties 
terug te laten brengen. Soms geeft de gemeen-
tebioloog advies over de instandhouding van 
de kwaliteit van ons viswater. Om de kroos-
vorming te beteugelen is men voornemens om 
een paar pompen te plaatsen en daardoor de 
doorstroming te bevorderen en het kroos weg 
te laten drijven. De gemeente verdient dus 
een pluim.

Is er nog iets dat je kwijt wil en dat 
niet gevraagd is?                                                                    
Ik wil graag nog iets vermelden over de 
inhoud van onze jeugdopleiding. De deelne-
mertjes leren de beginselen van het vissen: 
hoe maak je een tuigje, hoe meet je de diepte 
(peilen), het maken van diverse soorten vis-
voer, materialenkennis. Via dia’s en filmpjes 
leren ze het herkennen van de vissoorten. 
Van Jong Nederland Born krijgen wij tegen 
een heel redelijke vergoeding hun hal ter 
beschikking om tijdens een aantal zondagoch-
tenden de cursus te geven. In de hal kunnen 
we zelfs het ingooien oefenen. Zoals bij vele 
verenigingen het geval is, verlaat de meeste 
jeugd op een bepaald moment de vereniging, 
maar keert men later weer terug, want een 
besmetting met de liefde voor het sportvissen 
is ongeneeslijk!
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Gemeenteraads 
verkiezingen 2022

lijst   1

“IK met úw
vertrouwen”

Inge Krebaum

17

In onze gemeente nemen dertien partijen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen  op 16 maart. Op de foto elf lijsttrekkers die voor de 
lens verschenen van Lindy Wintraecken tegen het decor van Kasteel Limbricht. Te weten Judith Bühler (CDA), Yvonne Salvino (gob), Kim 
Schmitz (GroenLinks), Eefje Joosten (VVD), Maud Hermans (PIT), Nancy Kaufmann (Stadspartij), Thijs Klaassen (PVV), Amira Lotfy (Fo-
rum voor Democratie, Sergio Klein (Lokaal Sittard-Geleen-Born, Jocelyn Engelhart (PUUR) en Paul Kubben (PvdA). Op de foto ontbreken 
Jack Renet (SPA) en Pepijn Pi (D66).

‘Ga stemmen!’

PATRICK
BROUWERS
LIJST 2 NR. 2

Bekijk hier 
de video van 

Patrick!

yvonnesalvino.nl

Een economisch 
sterk Sittard-Geleen

Er moet stevig ingezet worden op het 
verbeteren van het ondernemersklimaat, 
vooral gericht op lokale zzp’ers en mkb’ers.
Cruciaal voor een lee�bare samenleving.

MENSELIJK
EERLIJK
DUURZAAM
GROEN 
LEEFBAAR 
CULTUREEL 
VEILIG 

KIM SCHMITZ
MENSELIJKMENSELIJK
EERLIJKEERLIJK
DUURZAAM
GROEN 
LEEFBAAR 
CULTUREEL 
VEILIG 

KIM SCHMITZ
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SAMEN BOUWEN WIJ AAN EEN 
BRUISEND SITTARD-GELEEN 

Vragen of eens van gedachten wisselen? 
Neem contact met mij op: <judith.buhler@home.nl>. www.cdasittardgeleen.nl

Bouwen aan een stad 
waar het goed wonen, 
werken en studeren is 
doe je vooral samen. 

Als je naar de stembus gaat, 
stel jezelf dan de vraag: stem 
ik als individu of als moeder? 
Stem ik als senior of als opa? 
Stem ik als woningbezitter
of als lid van de carnavals
vereniging? 
Samen zijn we zoveel sterker!

DOE MET ONS MEE 
EN KIES OOK VOOR SAMEN

STEM JUDITH BÜHLER
LIJST 2, NUMMER 1

Mijn ambassadeurs

Deze dagen valt mijn flyer bij u in de bus. Acht supporters steunen me. Wim Clerx kon 
er afgelopen zondag voor bovenstaande foto niet bij zijn, staat wel in m’n folder. Dat 
geldt ook voor mijn ondernemende vriendin Anique Snijders. En de tegenwoordig Heu
vellandgastheer Berry Vos. Mensen die ik zeer waardeer. 
Gelukkig was mijn zusje Ruth (links) er wel. Basisschoolleerkracht uit OudGeleen die 
nu met haar man en kinderen het horecalandschap rond de Kluis verrijkt (Ollie’s is echt 
een aanrader). Vivianne Heijnen oet Sjpaubik  voormalig collega wethouder in Maas
tricht en ook trouwens een oudGraaf Huyn studente  is tegenwoordig staatssecretaris 
en kwam speciaal uit Den Haag voor de foto! 
Flaaris Marc Weusten (Wonen Zuid) was ook present. Evenals ‘wegenbouwer’ Ruud 
Looijen.  En helemaal rechts collegaraadslid Jan Dols (Loop voor Hoop). Zijn ambities 
waardeer ik zeer en omgekeerd is dat ook zo. Mijn supporters. Mag ik ook op u rekenen? 
Dank u wel! 
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In 1990 stond Judith Bühler dertiende 
op de lijst van het CDA in Geleen. Ze 
kwam toen net enkele stemmen te kort 
voor de gemeenteraad. Achteraf gezien 
misschien maar goed ook, want ze zat 
in het laatste jaar van het Graaf Huyn 
College. “Van dertien indertijd naar 
één nu? Ontzettend mooi. Al kon ik niet 
bedenken dat ik als CDA-lijsttrekker te-
genwoordig nóg steeds voor de thema’s 
van destijds knok. Werken aan een fijn 
leefklimaat voor iedereen, een schoon 
milieu, voldoende werkgelegenheid 
en betaalbare woonruimte. Als ik erop 
terugkijk, is dat ongelooflijk.”

Door Hub Bertrand

Sinds haar achttiende ontwikkelde ze een 
breed en actief netwerk. Divers ook. “De laat-
ste maanden ontdek ik dat veel van hen me 
steunen en aanmoedigen mijn werk voor de 
stad voort te zetten. In coronatijd heb ik dat 
alleen maar vanachter een scherm gedaan en 
had ik het gevoel onzichtbaar te zijn. Dat zij 
desondanks zien wat ik doe en daarover hun 
waardering uitspreken, is hartverwarmend.” 

Allebei Graaf Huyn
Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infra-
structuur en Waterstaat in Rutte IV, is een 
van hen. Zij groeide op in Spaubeek, volgde 
dezelfde middelbare school in Geleen en kent 
Judith als iemand die zeer betrokken is en 
gemakkelijk benaderbaar. Een politica die 
dicht bij de mensen staat. “Toen ik wethouder 
economie was in Maastricht zag ik dat Judith 
steeds de koppeling tussen sociale zaken en 
het bedrijfsleven maakte. Om daarmee de 
kansen voor ‘haar mensen’ te vergroten. Bo-
vendien ken ik haar als een echt familiemens. 
Dat herken en waardeer ik in haar.”

Verschil maken
De dromen van dat meisje van net 18 jaar dat 
zich wilde inzetten voor die ‘mooie stad waar 
ik mijn hart aan heb verpand’ zijn anno nu 
nog steeds springlevend. Nadat ze in 2018 in 
de raad kwam en later wethouder werd, wil ze 
de komende raadsperiode ‘zielsgraag blijven 
werken voor de stad en de mensen die me zo 
lief zijn’.  “En ik kan het verschil maken, heb 
ik ervaren. Voordat ik de politiek in ging heb 
ik onder meer als bankier ervaring opgedaan 
in de zakenwereld. Als portefeuillehouder 
financiën had ik daar merkbaar voordeel van. 

‘Ik kan voor de stad én de mensen 
het verschil maken’

We staan er een stuk beter voor en kunnen 
weer investeren in belangrijke zaken voor de 
inwoners.” 

Vidar en Vidi
Het sociale domein ligt haar nauw aan het 
hart. Daarin koppelt ze regionale onderne-
mers aan Vidar (sinds 2021 het sociaal ont-
wikkelbedrijf van Sittard-Geleen). Dat helpt 

iedereen die even niet aan de slag was met een 
baan en bij het ontdekken van zijn talenten. 
“Ik ben daar trots op. De sociale coöperatie 
Vidi voor iedereen die een bestaan als onder-
nemer opbouwt, is nog zo’n mooi resultaat. 
Beide bedrijven helpen kwetsbare inwoners 
aan werk, en dus aan een inkomen. Dat geeft 
hen het goede gevoel dat ze ertoe doen, dat ze 
meetellen. Ik wil dat ze hun talenten ontwik-

Handen uit de mouwen: op verkiezingscampagne in 2022 als eerste vrouwelijke lijsttrekker 
van het CDA.

kelen en aan de slag gaan. Soms is daarbij een 
duwtje in de rug nodig. Ik word er heel blij 
van als ik dat kan geven.”

Gezinnen in armoede
Waar ze écht iets aan wil doen de komende 
vier jaar, is gezinnen helpen die leven rond 
de armoedegrens. Waar niet of nauwelijks 
geld is voor dagelijks een warme maaltijd, een 
paar stevige schoenen, het lidmaatschap van 
een vereniging of meedoen aan schoolexcur-
sies. “Dat zorgt voor veel stress, schaamte en 
gezondheidsklachten bij ouders én kinderen. 
Dat is onacceptabel. Ik wil juist dat onze stad 
er een is van gelukkige burgers die kunnen 
meedoen. Onlangs regelden we dat gezinnen 
in de bijstand een vrijstelling krijgen van 
maximaal 1700 euro voor giften. Het mag niet 
zo zijn dat hun uitkering wordt gekort omdat 
opa en oma een tas boodschappen of de 
contributie van de sportclub voor de kleinkin-
deren betalen!”

Krachtige Vrouwen
Ruth Vencken-Bühler - sinds kort horecaon-
dernemer, vijftien jaar basisschoolleerkracht 
en al 20 jaar moeder – steunt haar zus voor 
de volle honderd procent. “Judith is iemand 
met een groot hart voor mensen. Ze vindt 
het super belangrijk dat ouders en kinderen 
gelukkig zijn, dat geldzorgen zo veel mogelijk 
worden weggenomen. Daarnaast neemt ze het 
op voor de positie van vrouwen. Daarom on-
dersteunt ze sociale projecten, zoals Krachtige 
Vrouwen. Trouwens, in haar banktijd maakte 
ze zich al sterk voor de positie van vrouwen. 
Die ambitie is nooit weggegaan.”   
  
Voor de inwoners
In alles wat ze doet, dient de gemeente de 
inwoner voorop te stellen, vindt de CDA-lijst-
trekker. “Mensen gaan altijd vóór regels, ik 
wil dat het dáár over gaat. Als je een vergun-
ning aanvraagt, als je ondernemer bent, als 
je waar dan ook te maken krijgt met onze 
dienstverlening. We moeten luisteren naar 
wat burgers nodig hebben, kijken of we dat 
binnen de regels kunnen realiseren. En als dat 
niet kan, wat er wél mogelijk is. ‘De politiek’ 
is er per slot van rekening  voor de inwoners, 
niet andersom. Wie dat met me eens is en wil 
dat ik mijn werk voortzet vraag ik daarom om 
op 16 maart op mij te stemmen. Vast hartstik-
ke bedankt daarvoor!”

De allereerste campagnefoto in 1990.
Judith is moeder van twee dochters en vindt het heerlijk om voor haar familie, vrienden en 
kennissen thuis te kokkerellen. Foto’s privé archief  
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#02
Michiel Beenen

Sittard-Geleen

kies

blijft goed
    wordt beter.

“Samen voor een duurzaam
 en veilig Sittard-Geleen”

Sittard-Geleen
blijft goed wordt beter.

Samen voor een leefbaar en 
economisch sterk Sittard-Geleen
gob-online.nl

We blijven 
kritisch, 100% 
onszelf en 
toekomstgericht. 
Het nieuwe DNA 
van gob:

nr.7
Phil 
Boonen
Windraak

nr.20
Jaap 
Didden
Geleen

nr.11
Jos 
Bessems
Geleen

nr.33
Han 
Wijnen
Sittard

nr.16
Natalie 
Statnik
Sittard

Verandering van kleur, 
trouw aan ons gedachtegoed.

Gemeentelijke verkiezingen 
Sittard-Geleen
16 maart 2022

Vanaf 2022 geven de Sittard-Geleense partijen DNA en gob hun 
politieke toekomst samen vorm.

Opgericht door betrokken en bevlogen inwoners, ondernemers en verenigings-
mensen veroverde DNA in 2012 drie zetels in de gemeenteraad. Vanuit de ambitie 
om de potentie van Sittard-Geleen optimaal te benutten, heeft DNA de afgelopen 
periode op meerdere punten het verschil weten te maken. Daarmee hebben we 
anderen, zoals gob, duidelijk geïnspireerd. Maar als kleine partij liepen we ook tegen 
grenzen aan. Gobs ambitie tot interne vernieuwing bood voor DNA de kans om door 
middel van samenwerking meer resultaat voor onze gemeente te boeken. Op basis 
van de wederzijdse overtuiging dat onze werkwijze en visie elkaar versterken, gaat 
de politieke tak van DNA dan ook verder onder de vlag van gob. 

Denktank
Ooit begonnen als denktank zal DNA in die vorm blijven bestaan. Wij blijven een 
platform voor het genereren van ideeën en inspiratie, voor alle politieke stromingen, 
betrokken inwoners, organisaties en ondernemers. Zo kunnen we, met een open 
blik, alle mogelijke thema’s blijven benaderen.

Verandering van kleur, maar trouw aan ons gedachtegoed. Op die manier blijven wij 
sturing geven aan de toekomst van onze gemeente. 

Het zit er weer aan te komen; de 
gemeenteraadsverkiezingen. Aan 
de rondrennende jasjes, de fl yers en 
wisselende posters op de zuilen kunt u 
bijna niet meer ontkomen. We hebben 
nog een week en dat zult u weten ook 
lijkt het credo van de deelnemende par-
tijen. De hamvraag voor velen is echter 
wat op 16 maart te gaan kiezen. Welke 
partij of persoon is nu een verstandige 
keuze om voor 4 jaar uw steun aan te 
verbinden? 

Vroeger was er veel minder keuzestress. 
Sterker nog; in het sterk verzuilde Limburg 
van de jaren ‘50 bijvoorbeeld stond je keuze al 
vast. Het was bijna al in cement gegoten welk 
hokje je moest inkleuren wanneer je de gang 
naar het stemhokje ging maken. Een rebelse 
keuze werd je niet in dank afgenomen en dus 
deed je dat niet. Of je zweeg er over. Zo simpel 
was het.

Anno 2022 ligt dat heel anders. Kies ik voor 
een grote landelijke partij of ga ik juist voor 
een lokale versie? Kies ik voor een partij die 
hoort bij de gevestigde orde of stem ik eens 
voor iets nieuws? Maar liefst 4 nieuwe keuzes 
zijn erbij gekomen in Sittard-Geleen. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad over of we 
kiezen voor een kandidaat of partij. Een hokje 
rood inkleuren is nog nooit zo ingewikkeld 
geweest, lijkt het. 

Maar is dat zo? Zijn nieuwe partijen eigenlijk 
wel een verzwaring in het keuzeproces van de 
burgers? De zittende partijen willen u name-
lijk graag laten  geloven van wel.

Gaan we voor 
nieuw of voor oud?

De eerste vraag die men zich moet stellen is; 
waarom richt een groep mensen een nieuwe 
partij op? Het is immers een ingewikkeld 
en uitgebreid proces zoals het schrijven van 
een partijprogramma. Dit alles zonder enige 
zekerheid te hebben dat de gemeenteraad 
daadwerkelijk wordt gehaald.  

De tweede vraag behelst natuurlijk wat de ge-
dachte achter de partij is. Waar staat ze voor 
en eventueel; waar zit de vernieuwing? Zit die 
in de ideologie of, toch ook niet onbelangrijk, 
bij de (nieuwe) mensen op de lijst. En hoe 
kijken we aan tegen een zogenaamde “partij-
hopper?” Aan de ene kant heb je iemand erbij 
die ervaring en kennis heeft van de ideologie 
van de verlaten partij. Aan de andere kant 
is zo’n kandidaat “besmet” door  de huidige 
heersende bestuurscultuur. Een lastiger iets 
als de vernieuwing van de bestuurscultuur 
hoog op je lijstje staat, want het wordt immers 
een situatie van “de slager keurt zijn eigen 
vlees.” Wat weegt het zwaarst? De kiezer heeft 
het uiteindelijk voor het zeggen.

Conclusie?  Het hele proces rondom de 
verkiezingen is er in ieder geval niet gemak-
kelijker op geworden. De vele mogelijkheden 
geven niet alleen meer keuzes, maar ook 
meer stof tot nadenken.  Overweeg goed wat 
u stemt 16 maart; u zit er immers voor 4 jaar 
aan vast.

 Maud Schenk-Hermans
 Lijsttrekker PIT (Sittard-Geleen)

Maud Schenk-Hermans.
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SITTARD-GELEEN

RONALD 
HAMMING: 

Net als vroeger 
bij Fortuna telt in 
de gemeenteraad 
sportiviteit. Stem 
daarom op 
Maurice Meijers!

IK STEUN MAURICE MEIJERS, DOET U DAT OOK?
- RONALD HAMMING

MAURICE
MEIJERS LIJST 2

NUMMER 40

“Hart voor
      lee�baarheid in              
 dorp en stad!”

3
Marcel

Claessens

lijst 1

Maximaal 
blijven 
inspannen 
voor welzijn, 
wonen, 
zorg en 
leefbaarheid.

JOS
SCHLÖSSELS

LIJST 2
NUMMER 8

SITTARD-GELEEN

U GAAT TOCH ZEKER OOK 
STEMMEN OP 14, 15 OF 16 MAART?

yvonnesalvino.nl

Een economisch 
sterk Sittard-Geleen

Het is belangrijk dat opleidingen nu al 
inzetten op toekomstige bedrijvigheid 
op gebied van onder meer digitalisering, 
duurzaamheid en circulaire economie. yvonnesalvino.nl

yvonnesalvino.nl

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne 
gaat ons aan het hart. Het is ronduit 
verschrikkelijk wat er gaande is. Een 
ernstige aanval op vrijheid, democratie 
en mensenrechten. Wij maken ons ern-
stige zorgen. Uiteindelijk raakt het ons 
allemaal. Het is goed om te zien hoeveel 
steunacties en steunbetuigingen opge-
zet worden. Wij dragen dat een warm 
hart toe. Dankjewel daarvoor. Wat 
kan onze gemeente doen? Op kleine en 
grote schaal kan onze gemeente een 
bijdrage leveren. 

Op grote schaal zal het eff ectiever zijn als er 
met gemeenten wordt samengewerkt. Voor 
voldoende opvangplekken zullen we op zijn 
minst moeten zorgen. Ook wij als gemeente 
Sittard-Geleen. Per veiligheidsregio dient er 
gezorgd te worden voor 8000 opvangplekken. 
Wij wensen ons stadsbestuur veel wijsheid toe 
om zo snel als mogelijk met andere instanties 
zoals Zo Wonen, opvangplekken beschikbaar 
te stellen, zodat wij hulp kunnen bieden aan 
mensen die hun land ontvlucht zijn. Laten we 
ze een warm ‘thuis’ geven, begeleiding waar 
nodig en bovenal een plekje geven waar ze 
even tot rust kunnen komen. 

De toestand in de wereld maakt dat campagne 
voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen 
toch ‘anders’ voelt. Overdag sta je op de 
markt of in de wijk en vraag je aandacht voor 
jouw politieke partij en in de avond word je 
geconfronteerd met afschuwelijke beelden 
van het oorlogsgebied, een moeder die haar 
kindje verloren is, vrouwen en kinderen die 
hun man of vader achterlaten. Hoe bizar is dit 
allemaal. Campagne voeren voelt dubbel en 
wij willen dit dan ook graag benoemen. Zo is 
het, zo voelt het. Ook maken wij ons ernstige 
zorgen over de energiearmoede. De nood is 
hoog. En die nood wordt alleen maar hoger. 

‘Samen de problemen aangaan; 
ver weg én dichtbij!’

In Limburg hebben zo’n 26.000 huishoudens 
te maken met energiearmoede. Dus ook in 
onze eigen gemeente. De gemeenten krijgen 
via twee regelingen geld om deze huishoudens 
te ondersteunen. 
1) een eenmalige toelage van 200 euro voor 
gezinnen in de bijstand of met een laag inko-
men. Wij roepen het stadsbestuur om deze 
toelage versneld uit te keren.
2) geld voor maatregelen om de energiereke-
ning van kwetsbare gezinnen structureel om-
laag te krijgen. Wij roepen het stadsbestuur 
op om alles in het werk te zetten om versneld 
maatregelen te treff en zodat deze woningen 
beter geïsoleerd zijn, dat bijdraagt aan een 
lagere energierekening. En vergeet daarbij 
de ventilatie niet! Ook de G40 en G4 doen 
een oproep aan het kabinet om meer maat-
regelen te treff en tegen energiearmoede. De 
bestuurders van de vierenveertig grootste en 

middelgrote steden geven aan dat het tijd is 
voor een structurele aanpak van dit probleem. 
De huidige maatregelen van het kabinet zijn 
volgens de G40 en G4 onvoldoende om te 
voorkomen dat burgers in de schuldhulpver-
lening belanden. Onze gob wethouder Pieter 
Meekels is voorzitter bij de G40 van de pijler 
economie. Zo zijn wij lokaal vertegenwoor-
digd om landelijk een vuist te maken. 

De cirkel van armoede, schulden en kanson-
gelijkheid moet worden doorbroken om 
daadwerkelijk te komen tot brede welvaart 
voor iedereen. Dat gunnen wij iedereen, jong 
en oud, vanuit ons hart.

 Namens de gob fractie,
 Yvonne Salvino, Leon Geilen en 
 Marcel Claessens

‘Samen’

Volmacht stempas
U kunt via uw stempas iemand anders voor 
u laten stemmen. Dit heet een ‘onderhandse 
volmacht’. Dit kan alleen als de gemachtigde 
in dezelfde gemeente woont en stemge-
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STEM 14, 15 OF 16 MAART CDA SITTARD-GELEEN!

ONS THUIS

+ Een betaalbaar huis voor iedereen; inzetten op de woonwensen van 
jongeren en senioren

+ Omvormen van lege panden in winkelcentra, bedrijfspanden en 
kantoren tot woningen

+ Een gericht huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten

ZORG VOOR ELKAAR

+ Één loket voor alle vragen rond WMO, jeugdzorg, participatiewet, 
armoede- 
en schuldbeleid

+ Realiseren van meer huiskamerprojecten 
+ Introductie van een jeugd- en seniorensportpas

DURF DUURZAAM

+ Stimuleren en helpen inwoners bij investeren in energiebesparende 
maatregelen

+ Voor elke boom in onze gemeente die verdwijnt wordt een nieuwe 
geplant 

+ Afval zoveel mogelijk hergebruiken als grondstof voor nieuwe 
producten en diensten

SITTARD-GELEEN ONDERNEEMT EN INNOVEERT

+ Ruimte voor vernieuwende formules, evenementen en activiteiten 
+ Zodra de gemeentekas de ruimte daarvoor biedt draaien we de extra 

OZB-verhoging terug 
+	 Het financieel beleid is solide, transparant en begrijpelijk

VOOR EEN BRUISENDE STAD

+ Investeren in een sterke samenleving met de culturele en creatieve 
sector in onze stad

+ Bewaren en toekomstbestendig maken van historisch en 
maatschappelijk waardevol erfgoed 

+ Inzetten op kleine ambachtelijke én innovatieve winkelformules in 
dorp en stad

ONZE
SPEERPUNTEN

JUDITH
BÜHLER
LIJST 2 NR. 1

WIM
CLERX

FRED
DEN ROOIJEN

JAN
DOLS

MARCEL
MASTENBROEK

WIJ DRAGEN HET STOKJE OVER 
AAN DE 40 FANTASTISCHE
CDA KANDIDATEN!

Het CDA Sittard-Geleen staat 
klaar om aan de slag te gaan en 
daar hoor jij bij!

In jouw straat, in jouw wijk of dorp, 
daar is waar de gevolgen van de 
klimaatverandering, corona en 
politieke beslissingen merkbaar 
zijn. Wij werken aan één gemeente 
voor iedereen. Ook lokaal voor 
iedere wijk, voor ieder dorp. 
Handen uit de mouwen voor een 
bruisend Sittard-Geleen.

Doe mee, want jouw stem telt!

JUDITH BÜHLER 
PATRICK BROUWERS 
ANDRIES HOUTAKKERS

EEN NIEUWE 
TOEKOMST
IS IN DE MAAK!

SAMEN VOOR EEN BRUISEND SITTARD-GELEEN!

BEKIJK ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA OP CDASITTARDGELEEN.NL
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JAN
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MARCEL
MASTENBROEK

WIJ DRAGEN HET STOKJE OVER 
AAN DE 40 FANTASTISCHE
CDA KANDIDATEN!

Het CDA Sittard-Geleen staat 
klaar om aan de slag te gaan en 
daar hoor jij bij!

In jouw straat, in jouw wijk of dorp, 
daar is waar de gevolgen van de 
klimaatverandering, corona en 
politieke beslissingen merkbaar 
zijn. Wij werken aan één gemeente 
voor iedereen. Ook lokaal voor 
iedere wijk, voor ieder dorp. 
Handen uit de mouwen voor een 
bruisend Sittard-Geleen.

Doe mee, want jouw stem telt!

JUDITH BÜHLER 
PATRICK BROUWERS 
ANDRIES HOUTAKKERS

EEN NIEUWE 
TOEKOMST
IS IN DE MAAK!

SAMEN VOOR EEN BRUISEND SITTARD-GELEEN!

BEKIJK ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA OP CDASITTARDGELEEN.NL
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ONS THUIS

+ Een betaalbaar huis voor iedereen; inzetten op de woonwensen van 
jongeren en senioren

+ Omvormen van lege panden in winkelcentra, bedrijfspanden en 
kantoren tot woningen

+ Een gericht huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten

ZORG VOOR ELKAAR

+ Één loket voor alle vragen rond WMO, jeugdzorg, participatiewet, 
armoede- 
en schuldbeleid

+ Realiseren van meer huiskamerprojecten 
+ Introductie van een jeugd- en seniorensportpas

DURF DUURZAAM

+ Stimuleren en helpen inwoners bij investeren in energiebesparende 
maatregelen

+ Voor elke boom in onze gemeente die verdwijnt wordt een nieuwe 
geplant 

+ Afval zoveel mogelijk hergebruiken als grondstof voor nieuwe 
producten en diensten

SITTARD-GELEEN ONDERNEEMT EN INNOVEERT

+ Ruimte voor vernieuwende formules, evenementen en activiteiten 
+ Zodra de gemeentekas de ruimte daarvoor biedt draaien we de extra 

OZB-verhoging terug 
+	 Het financieel beleid is solide, transparant en begrijpelijk

VOOR EEN BRUISENDE STAD

+ Investeren in een sterke samenleving met de culturele en creatieve 
sector in onze stad

+ Bewaren en toekomstbestendig maken van historisch en 
maatschappelijk waardevol erfgoed 

+ Inzetten op kleine ambachtelijke én innovatieve winkelformules in 
dorp en stad
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voor iedereen. Ook lokaal voor 
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GABRIËLLE

ESSING-DEMANDT
LIJST 2 NR. 9

  PATRICK

  BROUWERS
  LIJST 2 NR. 2

OUD KAMERLID MARTIJN VAN HELVERT GAAT VOOR 
VERJONGING EN VERNIEUWING IN DE RAAD! U OOK?

Patrick Brouwers is fractievoorzitter 
van het CDA Sittard-Geleen. Geboren in 
Obbicht, wonend in Sittard en werkend 
als geschiedenisleraar op het Graaf 
Huyn College in Geleen heeft hij een 
band met alle delen van de stad. Of zo-
als hij zelf zegt: ‘Ik sta voor de toekomst 
van 1 gemeente’.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 behaalde Patrick voldoende voorkeur-
stemmen om op eigen kracht zijn plek in de 
raad ‘veilig’ te stellen. Hij zat vol met mooie 
politieke ideeën waarvan er een flink aantal 
na vier jaar werkelijkheid zijn geworden, zoals 
de ontmoetingsplek in zijn geboortedorp. 

“Klopt. Dat was in 2018 een verkiezingsbelof-
te van mij aan de mensen van Obbicht. Het 
is belangrijk voor de gemeenschap, omdat de 
inwoners en verenigingen van Obbicht zo een 
extra plek hebben om elkaar te ontmoeten. 
Er was buiten de Harmoniezaal namelijk niks 
meer in het dorp. Daarnaast is het vernieuwen 
van het wegdek op de dijk in Grevenbicht, 
langs de Maas, iets dat de afgelopen tijd gere-
aliseerd is.” 

Jeugdlintje en graffiti
Patrick is betrokken bij wat er speelt in de 
gemeenschap, niet alleen op het dorp maakt 
hij zich hard voor leefbaarheid, maar ook 
in de stad heeft hij met kleinere en grotere 
initiatieven gewerkt aan een samenleving 
voor iedereen. Zo is hij de initiatiefnemer van 
het Jeugdlintje dat afgelopen maand voor 
het eerst werd uitgereikt aan Tygo Alders en 
heeft hij ook het monument voor de over-
leden straatmuzikant Remco van de Vorst 
aangejaagd. “Ja. Dat zijn mooie voorbeelden. 
Ook het verwezenlijken van de nieuwe locatie 
van de ZaterdagMiddagClub en het laten 
verwijderen van alle graffiti op de historische 
stadswal in Sittard passen voor mij in dit 
rijtje. Net als het zichtbaar maken van het 
mijnverleden in Geleen, een project dat onze 
aandacht verdient.”

‘Ik wil me blijven inzetten voor jong en oud’

Wim Clerx
De kneepjes van het vak werden Patrick de 
afgelopen jaren onder andere bijgebracht 
door nestor Wim Clerx, die zelf overigens 
niet meer terug te vinden is op de CDA-lijst. 
“Ik heb veel geleerd van Wim, dat zeker. We 
hebben de afgelopen jaren veelvuldig samen-
gewerkt en ik hoop dat ik het ‘stokje’ van hem 
kan overnemen als het gaat om betrokkenheid 
en inzet. We hebben vragen gesteld over de 

rolstoeltoegankelijkheid rondom het Hof van 
Serviam, de blikvangers laten plaatsen bij het 
Fortuna-stadion en nog veel meer. Maar het 
belangrijkste is misschien wel dat ik altijd 
iemand had om op terug te vallen en waar ik 
terecht kon met mijn vragen.”

Toekomst
Voor de komende vier jaar ligt er voldoende 
werk op de tafel van het college en de raad. Of 

het nu gaat om het woningtekort en betaalba-
re woningen of de hoogte van de OZB en de 
leefbaarheid in de buurten. Overal is wel wat 
over te vertellen. “Ik wil me blijven inzetten 
voor jong en oud. Ervoor zorgen dat mensen 
niet in een isolement raken, eenzaam zijn, 
maar elkaar blijven ontmoeten. Je ziet nu dat 
door corona, veel ouderen en jongeren, het 
lastig hebben en eenzaam zijn. Wij als ge-
meente moeten daar voorzieningen voor creë-
ren en waakzaam blijven. Op het Graaf Huyn 
College ben ik coördinator leerlingenzorg en 
krijg ik te maken met situaties zoals depres-
sies en heftige thuissituaties onder jongeren. 
Vanuit mijn rol als raadslid probeer ik hen 
via bijvoorbeeld de Samen voor alle kinderen 
regeling te ondersteunen. Wanneer leerlingen 
van ouders met een kleine beurs een laptop 
nodig hebben voor onderwijs of een fiets om 
naar school te fietsen, zet ik me hiervoor in. 
Laten we er dan als gemeente ook alles aan 
doen om er voor hen op welke manier dan ook 
te zijn. Iedereen zou de hulp moeten krijgen 
die hij of zij nodig heeft in Sittard-Geleen. 
Daar sta ik voor!”

Favoriete…

Gerecht: pasta van mijn Italiaanse oma 
(Pasta di nonna)
Drank: Ice Tea Green en speciaalbier op 
het terras
Land: Italië, vanwege de taal, de cultuur, 
het eten en mijn Italiaanse familie 
Boek: De zeven levens van Rome (Robert 
Hughes)
Film: Gladiator. Peaky Blinders en Go-
morra als series op Netflix
Muziek: Stromae
Grootste deugd: gedreven, betrokken en 
behulpzaam
Grootste ondeugd: een tikkeltje eigen-
wijs

Na veertig jaar draagt Wim het ‘stokje’ vol vertrouwen over aan Patrick.  Foto Bo Koster
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KIM SCHMITZ

Eerst trok hij er niet aan om lijsttrek-
ker van zijn partij D66 te worden. ,,Ik 
had er geen zin in om de sjaak te zijn, 
want Bert Kamphuis was jarenlang het 
gezicht van de partij geweest, en hem 
opvolgen zou een erg zware opgave zijn. 
Als ik het deed, wilde ik het doen omdat 
ik het goed zou doen”, zegt Pepijn Pi 
van de Venne. Maar lokale en provin-
ciale kopstukken van D66 drongen aan 
om zich toch kandidaat te stellen. Dat 
overtuigde hem, zegt hij.

Door Ray Simoen

En zo werd de 21-jarige student ‘European 
Studies’ lijsttrekker na een digitale stemming, 
die tumultueus eindigde omdat twee D66-ers 
erna de partij boos verlieten. De kersverse 
lijsttrekker benadrukt dat alles correct verliep. 
,,Toen het telefoontje kwam dat ik dik had 
gewonnen, dacht ik: ‘Het is nu echt, nu ben ik 
de jongste lijstrekker van D66 in Nederland 
ooit,” klinkt het trots. Hij ziet politiek echter 
niet als zijn beroep. ,,Politiek zie ik niet als 
een baantje. Politiek is bedoeld om de maat-
schappij beter te maken”. Hoewel hij er op 
rekent dat zijn partij zo’n vier à vijf zetels gaat 
winnen bij de gemeenteraadsverkiezingen is 
hij geen kandidaat voor een wethouderspost. 
,,Mijn studie gaat voor. Bovendien kan ik 
heel goed raadslid zijn, en hebben we bij D66 
genoeg goede wethouderskandidaten”, klinkt 
het vriendelijk en vastbesloten. Pi van de Ven-
ne (,,ik heb Spaans-Engelse ouders, vandaar 
mijn dubbele achternaam zoals meer mensen 
met een Spaanse ouder”) oogt fragiel maar 
ziet zich als een doorzetter, die zich niet klein 
wil laten krijgen door tegenslagen. ,,Na mijn 
coming out heb ik nogal wat ‘minder positieve 
reacties’ te verstouwen gekregen. Maar ik laat 
me er mijn leven niet door vergallen.” Want 
hij heeft veel plannen met Sittard-Geleen. 
Allereerst moet Sittard-Geleen ‘euregionaler’ 
gaan denken. ,,Corona heeft nog eens duide-
lijk gemaakt dat we meer de samenwerking 
met onze buren moeten zoeken, niet alleen 
op het gebied van volksgezondheid maar ook 

Pepijn Pi van de Venne: lijsttrekker D66 Sittard-Geleen

bij (openbaar) vervoer, milieu, cultuur en 
taal moeten we meer de verbinding met hen 
zoeken. Een goede busverbinding bijv. naar 
discotheek Cheetah in Heinsberg of Versuz in 
Hasselt zou erg welkom zijn.” Hij wil dan ook 
dat de gemeente subsidies geeft om kinderen 
al op basisscholen Duits en Frans te leren.

Bomen
Het euregionalere Sittard-Geleen wil hij ook 
groener, democratischer en aantrekkelij-
ker voor jongeren en ondernemers maken. 
,,Met tiny forests en geveltuinen kunnen we 

buurten groener en leefbaarder maken. En 
bij nieuwbouw moet de ‘3-30-300’-regel als 
richtsnoer gelden. Dat betekent dat mensen 
altijd zicht moeten hebben op drie bomen. 
Verder heeft elke buurt recht op 30 % groen 
en mag de afstand tot een park maximaal 
300 meter bedragen. En meer schone energie 
komt er als de windmolens bij Holtum gaan 
draaien.”

Met meer ‘tiny houses’ en leegstaande win-
kelpanden die geschikt gemaakt zijn voor 
bewoning, wordt de stad volgen hem aantrek-

kelijker voor jongeren. ,,En één keer per jaar 
willen we een groot studentenfeest houden in 
de stad, aan goede en gevarieerde uitgaans-
mogelijkheden ontbreekt het nog.” Aantrekke-
lijker voor ondernemers kan de stad worden 
als ‘blurring’ meer kansen krijgt. ,,We willen 
toestaan dat bijvoorbeeld een kapper ook bier 
en koffie mag verkopen aan zijn klanten. Ook 
zou de ozb lager moeten zijn voor startende 
ondernemers en het mkb.”

Het zint hem niet dat veel partijen de mond 
vol hebben van een nieuwe bestuurscultuur 
maar weinig concrete voorstellen hebben. 
,,Goed dat meer vrouwen in de raad komen, 
diversiteit brengt immers kwaliteit maar er 
is meer nodig om de burger meer invloed 
te geven. Dat kan goed via het beschikbaar 
stellen van wijkbudgetten, en burgers amen-
dementen laten indienen op gemeentelijke 
plannen. Ook verwachten we veel van de 
‘burgertops’. Daar kunnen burgers voorstellen 
doen over zaken die voor hen belangrijk zijn, 
zoals (sport)accommodaties of de voorgevel 
van het toekomstige Huis van de Gemeente 
op de Markt. Voordat de raad beslist kunnen 
burgers dan hun mening geven, niet achteraf, 
als alles al zowat beslist is. Dat is pas echt 
‘nieuwe bestuurscultuur”.

Favoriete…

Gerecht: frietje met kroket
Drank: Vodka Sour Cocktail, en Ice tea
Land: Canada vanwege de natuur, cultuur 
en open, gastvrije mensen, ik  heb een paar 
jaar geleden een rondreis door het land 
gemaakt
Boek: What happened van Hillary Clinton
Film: Sister Act met Whoopi Goldberg
Muziek: Aretha Franklin en Elton John
Grootste deugd: doorzettingsvermogen. 
Hoeveel tegenslag of ‘meekmekkers’ ik ook 
ontmoet, ik ga door
Grootste ondeugd: kopen van allerlei, 
vaak kitscherige, souvenirs
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In de aanloop naar de verkiezingen 
staat in MIJNGazet een politiek podi-
um. De partijen die deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen krijgen 
tweewekelijks een stelling of vraag 
voorgelegd over actuele thema’s. Deze 
keer met de stelling: ‘In Sittard-Geleen 
is er plek voor iedereen!’

Werken aan Sociale Veerkracht
Dé gob kernwaarde bij uitstek is, dat ieder-
een moet kunnen meedoen en een plekje 
verdient in de sociale omgeving.  Maar als je 
telkens de eindjes aan elkaar moet knopen 
is er geen gelegenheid om echt mee te doen 
met buurt en sociale activiteiten. Daarom 
is het belangrijk dat de cirkel van armoede, 
schulden en minder kansen wordt doorbro-
ken. Het hebben van werk, versterken van de 
lokale economie,  tegelijkertijd de leefbaar-
heid in de wijken verbeteren en het inlopen 
van gezondheidsachterstand,  staat daarom 
centraal in ons partijprogramma. gob vindt 
dat verenigingen in onze dorpen en wijken 
een cruciale rol hebben bij de leefbaarheid, 
omdat ze de sociale ‘lijm’ zijn die mensen 
met elkaar laat samenwerken, en oog hebben 
voor elkaar.  Daarom wil gob de verenigingen 
helpen; bijvoorbeeld met cursussen hoe je een 
vereniging kunt besturen, met adviezen hoe in 
te spelen op wet- en regelgeving en hoe je aan 
vrijwilligers en fondsen kunt komen.  Omdat 
gob al 40 jaar in nauwe verbinding staat met 
de verenigingen zien we goede mogelijkheden 
om met hen samen te werken aan verbetering 
van de sociale veerkracht: kernthema in de 
gemeentelijke Toekomstvisie. 
 gob

Omzien naar elkaar
De PvdA staat voor een Sittard-Geleen waarin 
iedereen meetelt. Waarin de energierekening 
voor iedereen betaalbaar blijft. Waar elk kind 
een kansrijke start krijgt. Daarom hebben 
wij plannen om woningen energieneutraler 
te maken. Met steun van de gemeente voor 
mensen die dit niet kunnen betalen. En 
daarom hebben wij plannen om elke basis-
school Gezonde School te laten worden. Zodat 
er van jongs af aan aandacht is voor gezond 
eten, beweging en cultuur. Verder is een heel 
hoofdstuk in ons programma gewijd aan In-
clusie, emancipatie en integratie. Wij zien dat 
het omzien naar elkaar sterk onder druk staat. 
Kijk naar het verschil tussen Kieskompas 
2018 voor Sittard-Geleen en nu, 2022 (plaat-
jes op sittardgeleen.pvda.nl en onze socials 
te bekijken). Er heeft een forse verrechtsing 
opgetreden onder bijna alle politieke partijen. 
Wat ons betreft is een duidelijke keuze voor 
een sterke, sociale én groene gemeente nu 
meer dan ooit nodig! Stem sociaal. Kies PvdA.
 PvdA Sittard-Geleen

De gemeenschap op 1
Het CDA is een volkspartij. Wij zijn er voor 
gezinnen met kinderen, alleenstaanden, (echt)
paren, kinderen en jongeren, werkenden en 

Politiek Podium (VI): ‘In Sittard-Geleen is 
er plek voor iedereen!’

niet-werkenden, senioren: kortom voor ieder-
een. Bij ons staat de gemeenschap op één. De 
betrokkenheid van mensen bij hun stad, dorp, 
school, buurt, hun kerk, bedrijf of vereniging 
is een voornaam draagvlak in ons leven. Wij 
vinden het belangrijk dat onze inwoners ver-
antwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor 
hun stad. Dat stimuleren en faciliteren wij 
van harte. Ook als het aankomt op opvang van 
mensen die niet meer veilig zijn in hun eigen 
land. Helaas is dit nu opnieuw relevant. Mis-
schien historisch wel relevanter dan ooit. Er 
is een land in Europa in oorlog. Opvang van 
vluchtelingen uit de Oekraïne is noodzakelijk 
ook in Nederland. Dus ook in Sittard-Geleen. 
Het CDA heeft het kabinet gevraagd om een 
speciale opvangambassadeur aan te stellen 
die snel met gemeenten, maatschappelijke or-
ganisaties en religieuze instellingen opvanglo-
caties en -voorzieningen kan organiseren.
CDA Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen doet iedereen mee
GroenLinks staat voor gelijke kansen voor 
iedereen ongeacht geloof, geaardheid, leeftijd 
of etniciteit. We steken samen de handen 
uit de mouwen voor een mooiere toekomst. 
GroenLinks is barmhartig! Wij willen opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne. Met (te) veel 
inwoners gaat het minder goed. Zij profiteren 
nauwelijks van economische voorspoed en 
lijden onder stress van het leven in armoede. 
Het probleem is ingewikkeld en hardnekkig. 
We zorgen voor goede hulp. Ook zetten we 
in op vroege educatie om problemen later te 
voorkomen. Onze hoofddoelen hierbij zijn: 
Voorkomen van armoede en schulden, het 
bieden van perspectief op een beter bestaan 
en het kunnen meedoen zonder beperkingen. 
GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit 
en werkt aan een gemeente waarin iedere in-
woner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. 
Hierbij staat GroenLinks voor samenwerking, 
vertrouwen en solidariteit. Wij willen klein-
schalige verzorgingsvoorzieningen. Niet geld, 
maar mensen staan centraal!
 GroenLinks Sittard-Geleen

Onze eigen problemen oplossen
Wonen is een grondrecht. Maar een fatsoen-
lijk, betaalbaar dak boven je hoofd is al lang 
niet meer vanzelfsprekend in Nederland. 
De woningmarkt is een puinhoop. Dat is te 

wijten aan het falende landelijke woonbeleid, 
maar ook aan de oeverloze discussies van ons 
gemeentebestuur dat er vooral niet gebouwd 
mag worden vanwege stikstof en krimp. Niets 
in minder waar. Er had juist meer gebouwd 
moeten worden! De besturende partijen heb-
ben onze ouderen gedwongen langer zelfstan-
dig thuis te blijven wonen. Met als gevolg een 
enorm woningtekort, met prijzen die de pan 
uit vliegen, en schrijnende situaties van daklo-
zen, mensen met schulden en eenzaamheid. 
Jeugdzorg, mantelzorg en medische zorg die 
het niet meer kunnen behappen. Helaas zijn 
er ook in Sittard-Geleen partijen die ondanks 
deze sociale crisis toch steeds meer asielzoe-
kers willen toelaten en voorrang geven binnen 
onze verzorgingsstaat. De PVV kiest níet voor 
massa-immigratie maar om onze eigen pro-
blemen op te lossen!
 PVV Sittard-Geleen

Een vrij Sittard-Geleen
‘’Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’’, 
is de slogan van D66. Alle inwoners moeten 
gelijke kansen hebben en gelijkwaardig kun-
nen meedraaien in de samenleving. Dat vergt 
maatwerk. Daarom verhoogt D66 het mantel-
zorgcompliment. D66 gaat uitvoering geven 
aan het VN-Verdrag Handicap, de Lokale 
Inclusie Agenda en onderschrijft de doelstel-
lingen uit het diversiteitspact Limburg en het 
COC-Regenboogakkoord. D66 accepteert geen 
discriminatie en uitsluiting van personen. We 
gaan nieuwkomers sneller laten integreren en 
geven hen meer mogelijkheden om te partici-
peren op de arbeidsmarkt. D66 gaat openbare 
toiletten creëren in de centra, regelt een 
dag- en nachtopvang voor kwetsbare jongeren 
en zet in op vaardighedencursussen. Bijvoor-
beeld voor betere taalbeheersing en/of het 
helpen bij digitale vaardigheden voor oude-
ren. D66 vindt werk dicht bij huis belangrijk. 

Een hele 
raadsperiode lang! 
Een hulp biedende 
persoonlijkheid. 
Betrokken, integer, 
eerlijk, spontaan 
en oprecht. Zet 
met empathie, 
kennis en kunde, 
mensen in hun 
eigen kracht.

raadsperiode lang! raadsperiode lang! 
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Daarom zetten we in op euregionale banen en 
continueren we de GIP- en SGA-dienstverle-
ningen. Bij een vrij Sittard-Geleen hoort ook 
ondernemers laten ondernemen en iedereen 
de mogelijkheid geven tot sportbeoefening.
 D66 Sittard-Geleen

Verantwoordelijkheid naar 
onze samenleving
Wij bij PIT vinden dat een ieder die bereid 
is de normen en waarden van onze samen-
leving te respecteren alsook de Nederlandse 
wetgeving accepteert, van harte welkom is. 
Afkomst, religie, geaardheid, geloofsovertui-
ging, politieke kleur of geslacht zijn daarbij 
voor PIT geheel onbelangrijk. Wat verder telt 
voor ons is dat men een steentje bij draagt aan 
onze maatschappij en dus ook in Sittard-Ge-
leen. Voor de een betekent deelname op volle 
kracht vooruit; voor een ander op een niveau 
van een paar tandjes lager. Deelname is be-
langrijk, want iedereen heeft anno 2022 een 
verantwoordelijkheid naar onze samenleving 
vinden wij bij PIT. En daar waar nodig, moet 
de gemeente haar inwoners daarbij onder-
steunen. Want ondanks dat we uitgaan van 
deelname door een ieder, zal er altijd een klei-
ne groep mensen zijn voor wie meedoen geen 
vanzelfsprekendheid is. Ook daar zullen we 
oog voor moeten blijven houden, vindt PIT.
 PIT

Helaas geen plek voor iedereen
Sittard-Geleen is bijzonder dichtbevolkt ten 
opzichte van andere gemeenten in Nederland. 
Met een bevolkingsdichtheid van 1.161 men-
sen per vierkante kilometer zijn we dichter 
bevolkt dan menig gemeente in de Randstad. 
Dit is zichtbaar in het tekort aan geschikte 
woningen voor zowel kopers als huurders. 
Voor jongeren is het onmogelijk geworden om 
‘het huis uit te gaan’ en gezinnen kunnen niet 
doorstromen van appartement naar woning. 
Voor het verkrijgen van een eengezinswoning 
is doorgaans een inschrijfduur van 14 jaar ver-
eist. FVD vindt het onrechtvaardig dat nieuw-
komers voorrang krijgen op huurwoningen. 
Met de groei van het inwonersaantal komt er 
bovendien nog meer druk op het budget van 
de gemeente te staan. In Sittard-Geleen is 
daarom helaas geen plek voor iedereen. Meer 
dan 80% van Nederland is minder dichtbe-
volkt. De leefbaarheid van onze gemeente mag 
door overbevolking niet verder onder druk 
komen te staan. 
 Forum voor Democratie Sittard-Geleen

#01
Eefje Joosten

“Samen voor een zorgzaam
en duurzaam Sittard-Geleen”

Sittard-Geleen

kies

blijft goed
    wordt beter.
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Rekening houden met
Niet alleen bij de overheid en in bedrijven 
maar ook in het maatschappelijk verkeer 
en binnen maatschappelijke organisaties 
behoort discriminatie op basis van arbeids-
beperking of chronische ziekte, gender en 
seksuele oriëntatie, etnische, culturele en 
religieuze achtergrond, leeftijd of anderszins 
te worden tegengegaan. SPA is voorstander 
van bevordering van inclusie en diversiteit 
op basis van het Diversity Charter en het 
VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen 
met een beperking. Bedrijven, groot en klein, 
behoren te worden aangesproken op hun 
wettelijke verplichtingen dat een bepaald 
percentage van hun werknemers uit mensen 
met een beperking behoort te bestaan. ‘Plaats 
voor iedereen’ betekent voor SPA ook meer 
rekening houden met de grote groep weinig 
mobiele, vaak met rollators lopende, senioren. 
Het huidige accommodatiebeleid doet dat 
onvoldoende omdat dit uitgaat van onrealis-
tische loopsnelheden en -afstanden waardoor 
participatie wordt beperkt en eenzaamheid 
wordt bevorderd. Spreiding van evenementen 
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Late tranen
Door Ray Simoen

Een grote stoeptegel op een nog onbekende 
plek krijgt de ‘Bob Dylan van Zitterd’. 
Kunstenaars uit de hele gemeente worden 
opgeroepen om voor de vorig jaar op 56 jarige 
leeftijd overleden straattroubadour Remco 
van der Horst een plaquette te ontwerpen. 
Die mag 60 x 60 cm groot worden. Dat wordt 
voldoende geacht om de lokale Bob Dylan 
te eren, die met zijn gitaar, mondharmonica 
en warme, roestige stemgeluid de sound van 
de sixtees  en seventees’ van ‘Blowing in the 
Wind’ en ‘Where do you go to my Lovely‘ door 
de straten van de ‘Zitterdse binnenstad deed 
klinken.

Habbekrats
De plaquette moet van duurzaam en 
weerbestendig materiaal gemaakt worden. 
De door velen betreurde troubadour zou er 
ongetwijfeld jaloers op zijn. Zijn tegel wordt 
weersbestendiger dan hij zelf. Kleumend van 
de kou en armoe stond hij week in week uit, 
bij weer en ontij,  zijn songs over ‘love, pace 
en freedom’ te zingen. De kou en kommernis 
zag je de zanger langzaamaan steeds verder 
slopen. Het is een te laat eerbetoon aan de 
man, die trouw bleef aan de sound van zijn 
jeugdjaren, voor de habbekrats, die er in zijn 
hoed werd gegooid. 

Sittard is altijd wat laat met zijn tranen 
tonen. Pas als de dood als een sloopkogel 
zijn werk heeft gedaan, komt de treurnis om 
wat niet meer is. Bekendste voorbeeld is het 
voormalige gemeentehuis op de Markt van 
Sittard. Te klein en te slecht onderhouden  
oordeelde het gemeentebestuur in 1966 
over dit monument met zijn karakteristieke 
trapgevel en bordes. Om Sittard de race met 
Geleen als dé koopstad van de westelijke 
mijnstreek te doen winnen, werd het 
onderkomen en verouderde stadhuis 
gesloopt. Een groot strak, wit, modern V&D 
warenhuis kwam er voor in de plaats. Weinig 
tranen werden er om gelaten, evenmin om 
het verdwijnen van het naburige (later ook 
diep beweende) Klein Venetië want dat was 
ook verkrot en het beekwater stonk. Veel 
later, toen de koopdoos van V&D er al lang 
stond, kwamen de tranen, in steeds grotere 
plassen. Het eerste ontwerp voor het nieuwe 
‘multifunctionele stadhuis’,  Het Huis aan 
de Mark, dat de straks gesloopte witte V&D 
doos moet vervangen, werd verworpen omdat 
het te ver afstaat van het in 1966 afgebroken, 
knusse stadhuis met zijn Anton Piek 
voorgevel. ,,Het past niet in de historische 
omgeving”, aldus de betrokken wethouders 
Houtmakers en Meekels. Dus moet er een 
nieuw ontwerp komen dat straks de vele  
nostalgici in Sittard de zakdoek doet pakken 
om tranen van geluk en blijdschap in op te 
vangen. Geen late tranen van verdriet meer.

Jo Erens
Hopelijk vergaat het Remco’s plaquette 
beter dan het beeld van die andere Sittardse 
troubadour, Jo Erens. Erens genoot tijdens 
zijn korte leven in Limburg een populariteit, 
die vergelijkbaar was met die van Bob 
Dylan later. In 2006 werd hij door L1 nog 
genomineerd voor de titel ‘Grootse Limburger 
Aller Tijden’ . Maar zwart geblakerd door 
de uitlaatgassen van auto’s  staat Erens’ 
standbeeld nu niet meer in het naar hem 
genoemde plantsoen bij het Tempelplein 
maar op een winderige hoek van het 
Kloosterplein. Hij lijkt meer een geblokte 
mijnwerker, die een gitaar vasthoudt dan de 
frêle zanger van onvergetelijke melodieën als 
‘Limburg mie Landj’, ‘het Krutske’ en ‘Zitterd 
Allein’. Om te janken. 

 Reageren? 
 redactie@mijngazet.nl

COLUMN

Ron Salvino staat op plek 24 van de CDA-lijst 
bij de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Hij heeft een sociaal hart dat regelmaat 
groengeel van kleur verschiet. Ron zit sinds 
28 januari 2021 in de raad en hoopt deze peri-
ode nog eens met vier jaar te verlengen. Hij is 
onder andere bekend van Skybox 24. 

“Daar zijn we mee gestopt, maar we blijven 
Fortuna steunen op de hoofdtribune voor 
het Brand-café onder de naam Fortuna 24. 
Belangrijker is misschien wel de ‘ballenactie’ 
waarvan ik initiatiefnemer ben. Met een fl inke 
groep ondernemers hebben we geld ingeza-
meld. De namen van hen staan op voetballen 
die na elke thuiswedstrijd het publiek in wor-
den geschoten door de spelers van Fortuna.De 
overige opbrengsten werden geschonken aan 
het G-elftal, ze kochten hiervan kleding en 
trainingsmateriaal, en diverse andere goede 

Ron Salvino: ‘Voor een bruisend 
Sittard-Geleen’

doelen. Ook hebben we de afgelopen jaren 
ruim 4000 sjaals uitgedeeld aan supporters 
en het G-elftal. We hebben dit altijd met 
veel plezier gedaan, maar ondanks alles toch 
besloten ermee te stoppen. Aan alles komt 
immers een einde en waar de ene deur wordt 
dichtgetrokken, gaan andere deuren weer 
open”, vertelt Ron. Ron heeft besloten om 
zich als raadslid, als herkozen wordt, te gaan 
inzetten voor doelen die ertoe doen.“ Zoals 
ik al voor mijn vorige benoeming als raadslid 
heb aangegeven dat er een openbaar toilet in 
Sittard moest komen. Dit was dan ook mijn 
eerste art 43 in de gemeenteraad. Ik heb hier 
heel veel positieve reacties op gehad en het 
mooie was dat dit niks te maken had met een 
politieke partij, maar met de gedachte als 
mens. Mijn persoonlijke mening is dat wij 
als raadsleden het uiteindelijk samen moeten 
doen voor een bruisend Sittard-Geleen.”

en activiteiten vermindert impliciete discrimi-
natie op leeftijd.
 SPA

Is in Sittard-Geleen echt 
iedereen welkom? 
Veel partijen zullen op deze stelling meteen 
ja antwoorden, maar ondertussen…? Lokaal 
Sittard-Geleen-Born is de enige partij in 
Sittard-Geleen die echt niemand buitensluit 
of negeert. Geen burgergroeperingen, geen 
andere culturen, maar ook geen politieke 
partijen met afwijkende ideeën. De gemeen-
te Sittard-Geleen hanteert al decennia een 
uitsterfbeleid voor onze woonwagenbewoners. 
Tot 2018 deden meer gemeenten dat nog, 
maar Sittard-Geleen blijft deze bevolkings-
groep discrimineren. Op vragen van Pointer 
(kro/ncrv) antwoordde onze gemeente: Aan 
de ene kant de behoefte aan standplaatsen, 
aan de andere kant het ‘belonen’ van crimi-
nele activiteiten die toch echt op veel locaties 
plaatsvinden. Lokaal stelt grote vraagtekens 
bij deze generaliserende en discriminerende 
benadering? Lokaal maakt zich wel ernstig 

zorgen over de huisvesting, niet alleen voor 
onze inwoners, niet door de statushouders 
of mensen uit Oekraïne, maar doordat ons 
College vast blijft houden aan een achterhaald 
krimpbeleid en weigert de komende jaren 
woningen bij te bouwen.
 Fractie Klein 
 Lokaal Sittard-Geleen-Born

Inclusieve samenleving
Een van de kernwaardes van PUUR is de 
keuze voor een inclusieve samenleving en wij 
staan voor een gemeente waarin alle inwoners 
zich veilig en thuis voelen, ongeacht her-
komst, geloofs- of levensovertuiging, seksuele 
geaardheid of overige persoonlijke levens-
keuzes. Vrijheid en diversiteit staan hoog 
in het vaandel bij PUUR. PUUR accepteert 
geen discriminatie en uitsluiting op basis van 
leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, religie, 
huidskleur of andere keuzes in de persoon-
lijke levenssfeer. Voor ons is de gemeente 
Sittard-Geleen een gemeente waar er plek is 
voor iedereen.
 PUUR

Eigen mening
In Sittard-Geleen is er inderdaad plek voor ie-
dereen. Voor iedereen die onze democratische 
grondbeginselen en maatschappelijke regels 
accepteert en respecteert. Dat is de kracht van 
de democratie. Tolerant open staan voor hen 
die ook tolerant zijn. Daarin is geen plaats 
voor antidemocratische denkbeelden en 
extremisme. Iedereen mag een eigen mening 
toegedaan zijn, zolang men de mening van an-
deren maar respecteert. Dat is een wisselwer-
king waarbij we dictatoriale denkbeelden niet 
hoeven te accepteren. In de Oekraïne drukt 
thans het dictatoriale systeem van Poetin de 
democratische waardes van deze jonge staat 
geheel weg. Dat accepteren wij in het Westen 
niet; waarom zouden we dan dictatoriaal ge-
dachtengoed hier accepteren: respect krijgen 
hangt samen met respect geven. Er is dus 
plek voor iedereen die zich naar onze normen 
en waarden heeft of zich daaraan kan en wil 
conformeren!
 VVD Sittard-Geleen
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Het enige wat wij beloven is dat we ons zullen inzetten, meer kunnen 
we (nog) niet waarmaken.

Bij SPA staan middelen ten dienste van mens en milieu met als doel een 
prettige en veilige leefomgeving voor jong en oud nu en in de toekomst.

Wij staan voor betaalbaar verduurzamen, geen lokale lasten verhoging 
voor inwoners en MKB door de tering naar de nering te zetten, verbinden 
van bosgebieden en geen uitbreiding van bedrijventerreinen, bestrijding 
van armoede o.a. door preventie en isolatie van woningen ook voor lage 
inkomens mogelijk te maken. SPA vindt draagvlak onder de bevolking 
cruciaal bij belangrijke besluiten. Daarvoor is transparantie en invloed van 
burgers nodig. www.spa-sg.nl

Mensen. Milieu, Middelen

Hij luistert nog altijd erg graag naar de 
muziek uit zijn jeugd in ‘the sixtees’. 
,,The Small Faces en The Yardbirds 
vooral”, verduidelijkt Jack Renet. Met 
‘Itchycoo Park’ hadden The Small Faces 
in 1966 een grote hit’, die gaat over de 
mooie herinneringen van bandleider 
Steve Marriott aan dit park in een bui-
tenwijk van London. Ondanks de vele 
muggen en stekelige struiken beleefde 
Marriott er een prachtige jeugd met 
veel feesten en ongedwongen vrijheid. 
Het Mauritspark in Geleen is het Itc-
hycoo park van SPA lijsttrekker Jack 
Renet.

Door Ray Simoen

Vele mooie jaren beleefde hij hier in dit park, 
dat zozeer herinnert aan de  vergane bloei-
periode van de eens modernste mijn van 
Europa. Volgend jaar is het voorbij en moet 
hij noodgedwongen als laatste der Mohika-
nen het park verlaten en wordt deze eens zo 
kinderrijke en levendige buurt geoff erd aan 
de sloopkogel. ,,Dan verdwijnt ook het laatste 
stukje mijngeschiedenis van Geleen”, zegt 
Renet mismoedig in zijn huis, waarvan de 
voorgevel zo wat grenst aan het hoge ge-
luidsscherm van de Westelijke Randweg en 
de achterkant uitziet op dichtgetimmerde en 
verlaten woningen. 

Het tekent de 65 jarige Renet, dat hij pas op 
het laatste moment vertrekt uit ‘zijn Maurit-
spark’. ,,Ik ben bezig een boek te schrijven 
over ‘Honderd Jaar Mauritspark’. Er is al 
zoveel mijngeschiedenis verloren gegaan. De 
gemeente heeft cultuur hoog in het vaandel 
staan maar dan vooral die aan de andere 
kant van de Middenweg. Ook qua aandacht 
voor geschiedenis in relatie tot toerisme is de 
focus vooral op Sittard gericht, terwijl Born 
en Limbricht een ouder, en zeker zo roemrijk, 
verleden hebben. Voorbij gaat men in het ge-
meentehuis aan de historie van de Bokkenrij-

Jack Renet (SPA): ‘Geen geld meer naar prestigeprojecten, 
armoedebestrijding belangrijk’

ders van Geleen. Om nog maar te zwijgen over 
het gebrek aan aandacht voor Geleens rijke 
mijnverleden”, gaat hij strijdbaar verder. 

Strijder
Strijdbaar en een koppige volhouder is hij 
altijd geweest. ,,Ik heb een sterke wil. Heb ik 
van mijn moeder. Zij loopt nu in het verzor-
gingstehuis nog altijd een extra rondje door 
de gangen om mobiel te kunnen blijven.” 
De afgelopen jaren voelde hij zich in de raad 
vaak de eenzame strijder, die de in zijn ogen 
funeste coalitiecultuur bleef hekelen. Daarom 
is hij blij dat nu ook meerdere partijen een 
andere ‘bestuurscultuur’ willen. ,,Belangrijk 
is dat er straks meer debat komt, waarbij het 
om de inhoud van voorstellen gaat. Niet dat 
eerst gekeken wordt wie een plan of voorstel 
indient. En niet dat de bescherming van de 
eigen wethouders en het overeind houden van 
de bestuurscoalitie vóór alles gaat. De opposi-
tie moet serieus worden genomen.”
Belangrijke voorwaarde voor de ‘nieuwe 
bestuurscultuur’ is volgens Renet dat de ge-
meenteraad  sneller en vollediger wordt geïn-
formeerd. Het irriteert hem dat hij nog altijd 
geen heldere informatie heeft gekregen over 
de jaarrekeningen van de Oktoberfeesten en 
over fi nanciering van Het Groene Net. ,,Ook 
mijn vragen over de school Het Klaverblad en 
de spoorbrug bij Sanderbout zijn nog altijd 
niet beantwoord. De burgemeester moet als 
voorzitter van de raad er beter op toe zien dat 
de gemeenteraad vollediger en tijdig wordt 
geïnformeerd door het college.”

Confrontatie
Toch ziet hij wel een lichtpunt. ,,Hoewel ik 
hem waardeer om zijn kennis en betrokken-
heid, is het een zegen voor deze gemeente 
dat Pieter Meekels stopt als wethouder. Hij is 
de oorzaak van veel fi nanciële problemen en 
wanbeleid op tal van andere terreinen. Goed 
is het dat dit toonbeeld van de gesloten coa-
litiecultuur verdwijnt. Nu kan het dualisme 
meer kans krijgen in de raad.” Renet’s  directe 

manier van communiceren valt niet altijd 
goed, ook al omdat hij niet bang is zijn woede 
te uiten en de confrontatie met bestuurders 
niet uit de weg gaat. Maar alom worden zijn 
grondige dossierkennis en vasthoudendheid 
geprezen. Het gaat hem altijd om de inhoud 
van het beleid, zegt hij. ,,Je moet geen politiek 
bedrijven op gevoel of sentiment, zoals veel 
andere partijen. De burger eist terecht dui-
delijkheid.” Hoewel hij al in zijn middelbare 
schooltijd interesse had voor politiek, wordt 
hij pas op latere leeftijd politiek actief. Zijn 
studie (chemie en itc), carrière en hobby scha-
ken -,,ik ben negen keer Limburgs kampioen 
geweest”- gingen voor. ,,Ik volgde de vergade-
ringen van de raad wel maar vond het niveau 
van de debatten erg belabberd.” Een diepe 
persoonlijke en zakelijke crisis doen van hem 
van inzicht veranderen. Rond 2009 geraakt 
hij in een burn-out, zijn huwelijk strandt 
en zijn eerst zo succesvolle ict-bedrijf komt 
in grote problemen. De eerst zo geslaagde 
ondernemer moet jaren zien rond te komen 

van krap 250 euro per maand. Alles zet hij 
opzij om zijn auto te kunnen behouden. ,,Om 
te kunnen blijven schaken, naar sollicitatie-
gesprekken te gaan en sociale contacten te 
houden was mijn auto van levensbelang voor 
me. Alles off erde ik daarvoor op. De enige 
luxe, die ik had, was zaterdags een stokbrood 
beleggen met kaas, tomaat en ei.” 

Meedoen
Wanneer hij mensen ontmoet die het nog 
slechter hadden dan hij, besluit hij om de 
politiek in te gaan. ,,De mensen, die in harde 
armoede leven, en hen die tussen wal en 
schip terecht komen. Die wil ik helpen. Ik wil 
voorkomen dat mensen in dezelfde penibele 
omstandigheden komen als ik heb beleefd. 
En tevens wil ik ervoor zorgen dat ze met hun 
hulpvragen een humane behandeling krijgen 
van de gemeenteambtenaren. Daar schort het 
nog vaak aan.” Hij wordt actief voor SBG, en 
later, de Stadspartij Sittard-Geleen-Born. Als 
campagneleider bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2010 slaagt hij erin de raadszetels 
voor zijn partij te behouden. Wanneer Piet 
Veugen zich van de Stadspartij afscheidt, gaat 
hij mee naar diens partij OPA. ,,Het oude-
renbeleid van OPA sprak me aan. Ook waren 
mijn kansen bij de Stadspartij minder omdat 
daar veel grotere stemmentrekkers rondlie-
pen, die echter inhoudelijk minder sterk wa-
ren.” Omdat hij OPA te eenzijdig op ouderen 
vindt gericht, besluit hij zijn eigen partij, SPA, 
Samen Politiek Actief, op te richten. ,,Ons 
grote doel is om ervoor te zorgen dat minder 
mensen in armoede hoeven te leven. Daarvoor 
moeten onder meer de lokale lasten worden 
bevroren. Zzp-ers en startende jonge onder-
nemers moeten betere kansen en begeleiding 
krijgen. Gelden moeten ook veel evenwichti-
ger worden verdeeld en geen geld meer naar 
gemeentelijke prestigeprojecten. Iedereen in 
onze gemeente moet kunnen meedoen. Of ons 
dat gaat lukken? Het enige, dat ik kan beloven 
is dat ik me zal inzetten. Meer kan ik nu nog 
niet waarmaken.”
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De kriek knokt terug. Het lijkt wel de titel 
van een documentaire over een Belgische 
coureur –‘D’n Kriek’-, die zich na jaren vol 
panne aan wiel, ziel en lijf terug knokt naar de 
eerste plaats in het peloton. Maar dat is het 
niet. Het is de oude, vertrouwde zure kers. De 
morel was van oudsher in Limburg een erg 
populaire ‘kriek’: zuur en fris. Prima geschikt 
om vlaaien mee te beleggen. Maar de bomen 
met de morel en andere zure kers varianten 
werden steeds meer gerooid. Goedkopere 
Poolse en Hongaars kersen werden ingevoerd 
om de vlaaien te bedekken. Dat pakte funest 
uit voor de Limburgse telers van de morel-
len maar ook voor het Limburgs landschap, 
dat er in de lente altijd feestelijk en feeëriek 
uitzag door de bloesems aan de fruitbomen. 
Dubbele kaalslag dus. Limburgers noemen 
zich dan wel graag Bourgondiërs, die trots zijn 
op ‘wie sjoen en lekker os Limburg is’ maar 
als het een kwartje duurder wordt dan gaan ze 
massaal voor de vlaai met vreemde kersen, die 
minder smaak hebben maar goedkoper zijn. 

Door Ray Simoen

Maar er waren gelukkig nog een paar krie-
kentelers, die niet wilden buigen voor deze’ 
Oostblok kersen’ en niet de bijl aan hun krie-
kenbomen wilden zetten. Geholpen door de 
Sittardse Brabander Wiro Nillessen, die ook 
de lange tijd ploeterende speltboeren te hulp 
schoot, zetten de overgebleven telers samen 
met fabrikanten van kersen in blik en bakkers 
een reddingsplan voor de morel op poten. 
Aangestoken door het opgang komende 
succes van dit morelreddingsplan zagen ook 
anderen de waarde van het fruiterfgoed aan 
hoog- en laagstambomen in. De Noord-Lim-
burgse Sittardenaar Mart Hermkens, begon 

Kriek ‘m gaon’, fruitig, mooi weer bier 

met andere enthousiastelingen van Plök met 
het aanleggen van een voedselbos en boom-
gaarden in en om Sittard,Geleen en Munstge-
leen, waar ook  de zure kers- kriek-, peren- en 
appelbomen werden geplant. Doel was om la-
ter van al dit fruit gezonde en lekkere sappen 
te maken. Zo’n tien bomen met kersenrassen 
werden geplant: zure kersen, als de morel en 
de kelleris, die uitstekende geschikt zijn om 
kriekenbier te maken. En vooral de  pas aan-
geplante ‘Schaerbeekse’ kriek, volgens Mart 
Hermkens de moeder der moeder van alle 
krieken waarmee in het epicentrum van de 
kriekenbiercultuur, de Zenne-streek bij Brus-
sel, het wereldberoemde kriekenbier wordt 
gemaakt. Geduld is naast brouwerstalent een 
belangrijke voorwaarde om de slagen als bier-

maker. De Plök bomen leveren  nu nog niet 
voldoende krieken om goed en voldoende bier 
te maken. Maar de dorst en het enthousiasme 
bij Mart Hermkens en zijn Plökkers was zo 
groot dat ze alvast met krieken uit Baarlo aan 
de slag zijn gegaan. ,,En ook om het proces 
van brouwen en bottelen goed in de vingers te 
krijgen.”  Met hulp van de enthousiaste brou-
wers Laura Nieboer uit Ransdaal en Sergio 
Toma, die zelf  brouwerij B-Kind heeft en voor 
de Reusch in Schimmert brouwt, werd een ei-
gen Plök kriekenbier gemaakt. ‘Kriek ‘m gaon’ 
heet het en bevat 5% alcohol. ,,Het is een 
blond bier, waaraan kriekensap is toegevoegd. 
Dat maakt dit bier tot een heerlijk voorjaars- 
en zomers bier”, legt Mart Hermkens uit.

Belofte
De Plök kriek oogt feestelijk met zijn dikke 
roze schuimkraag. Die had best nog wat lan-
ger mogen blijven staan, zo mooi is de kraag. 
Maar met een beetje walsen met bier in het 
glas keert het schuim blij weer terug op het 
warm rood kriekenbier eronder. 
In de geur strijden het blonde bier en de 
krieken om de hoofdrol, waarbij de fris, zure 
kersen net wat zwakker zijn. Jammer, maar 
dat foutje wordt ongetwijfeld strak rechtge-
trokken als de bomen volgroeid zijn. Fris en 
monter vult de ‘Kriek ‘m gaon’ de mond. Je 
krijgt er meteen een goed humeur van. Dat 
goede humeur zou van langere duur zijn als je 
in het bier meer en langer de fris zure smaak 
van de krieken zou kunnen proeven. Nu is 
het alsof aan een heerlijk, blond bier een leuk 
scheutje kersensap is toegevoegd. Gelukkig 
komen de krieken in de afdronk aardig terug. 
Nog niet echt dat fris zuur dat de kelleris zure 
kers kenmerkt. Maar ‘Kriek ‘m gaon’ draagt 
de belofte in zich straks een echt mooi krie-
kenbier te kunnen zijn.

Bestuurscultuur
Bestuurlijk en financieel moet er openheid 
komen, het College kan niet bepalen wat 
de raad wel en niet mag controleren. 
De zeggenschap moet terug naar de 
volksvertegenwoordigers. Ook willen wij, als 
Lokaal SGB af van de ‘ons kent ons’ cultuur 
binnen het bestuur. Wat is er nodig om 
de benodigde cultuuromslag te realiseren: 
transparantie, eenduidigheid van plannen, 
geen vooringenomen standpunten van 
bestuur, verstrekken van alle relevante 
ongeschoonde informatie. Deze informatie 
zal tijdig verstrekt moeten worden zodat de 
Raad voldoende tijd heeft om inhoudelijk 
te reageren en invloed uit te oefenen op de 
dossiers. Kritiek wordt afgedaan als een 
persoonlijke aanval, waardoor er over de 
kritiek niet meer wordt gesproken. Kritische 
raadsleden worden tegengewerkt, doordat 
rechten door het College worden ontnomen. 
Zo mogen ze geen moties indienen op 
hamerstukken. De kritische vragen worden 
niet beantwoord of er wordt gelogen. 
Kritische raadsleden worden verwijderd 
uit vergaderingen. Kritische raadsleden 
mogen hun eigen moties niet toelichten. 
Het ambtelijk apparaat moet loyaal zijn aan 
het College, maar mag niet gebaseerd zijn 
op angstcultuur en in dienst staan van de 
burgers. Ambtenaren die geen veilige situatie 
hebben om misstanden te melden en het 
ontbreekt aan een goed klachtensysteem.
Integriteitsmeldingen moeten te allen tijde 
onafhankelijk worden onderzocht. De 
lokale media wordt ingezet om burgers 
met desinformatie op het verkeerde been 
te zetten. Ook dienen er door het bestuur 
geen toezeggingen worden gedaan, welke 
achteraf tot schadeclaims gaan leiden. 
Vrienden en achterban van coalitiepartijen 
krijgen alles en snel geregeld, terwijl andere 
burgers soms jaren kunnen wachten. De raad 
is het hoogste beslis-orgaan en mag eisen 
dat ze door het bestuur als zodanig wordt 
behandeld. Wij willen constructief bijdragen 
om een verbinding tot stand te brengen, voor 
de behandeling van dossiers, met andere 
politieke partijen. In dit proces sluiten wij 
niemand uit. Ons primair doel is, om de 
burger van onze gemeente, centraal te stellen.

 Namens Lokaal Sittard-Geleen-Born,
 Sergio Klein 

Ingezonden

Wethouder Bühler 
zwaait Fortuna 
Museum lof toe
Judith Bühler bracht onlangs een bezoek 
aan het Fortuna Museum. De wethouder van 
Sittard-Geleen die bij de komende gemeen-
teraadsverkiezingen de lijst van het CDA 
aanvoert, is een telg van de bekende Geleense 
sportfamilie Vos bij wie ‘Sport & Voetbal’ met 
hoofdletters worden geschreven. De bezoek-
ster verraste de medewerker van het museum 
tijdens de rondleiding met haar kennis van 
zaken over Fortuna.  “Ik heb de club vaak in 
stadion de Baandert zien voetballen. Joop Ti-
taley was toen mijn favoriet.” Bij het zien van 
het onderdeel ‘Onze Helden’ ontdekte de wet-
houder tot haar grote verbazing de naam van 
oom Gerard Bühler. In het eredivisieseizoen 
1959/1960 droeg deze Bühler het geel/blauw 
van Sittardia. Na het bewonderen van de 
Fortuna Supporters Collectief fotocollage en 
het kijken naar een van de filmdocumentaires 
over de club nam Judith Bühler na ongeveer 
twee uur tevreden afscheid. “Ik heb genoten 
van de vele attributen in het museum.”

Huurovereenkomsten van middenstandsbe-
drijfsruimte en horeca worden veelal gesloten 
voor langere bepaalde tijd. De wetgever heeft 
van oudsher gemeend de ondernemer te wil-
len beschermen tegen kortdurende huurover-
eenkomsten. De ondernemer moet namelijk 
de kans krijgen om zijn investering terug te 
verdienen en goodwill op te bouwen, zo is de 
gedachte. Het wettelijke stelsel gaat daarom 
uit van een minimumduur van 10 jaren, die 
in de praktijk meestal wordt opgesplitst in 
5+5 jaar. De huurder kan aan het einde van 
de eerste 5 jaar opzeggen, de verhuurder heeft 
dat recht alleen in uitzonderlijke gevallen-
Maar dan doet zich de – niet zo uitzonder-
lijke – situatie voor de dat de huurder een 
flinke huurachterstand heeft opgebouwd en 
de verhuurder toch graag betaald wil worden. 

MIJNRecht: Huur betalen na gedwongen vertrek
Onlangs was een dergelijke kwestie aan de 
orde bij het gerechtshof Amsterdam. De 
verhuurder was begonnen met een bodem-
zaak waarin werd gevorderd betaling van de 
achterstallige huurpenningen en betaling van 
de huurpenningen tot aan het einde van de 
huurovereenkomst. 

Toen dat werd toegewezen, legde de verhuur-
der beslag op bankrekeningen van de huurder 
en incasseerde op die wijze de huurpennin-
gen. Een paar maanden later vorderde de 
verhuurder in kort geding ontruiming van het 
gehuurde, hetgeen werd toegewezen. De huur-
der moest dus inrukken. Ruim een jaar nadat 
de huurder is vertrokken, eindigt de lopende 
huurovereenkomst na opzegging door de 
huurder. De vraag die voorlag was of de huur-

der de huur moest blijven betalen tot aan het 
einde van de huurovereenkomst, ondanks dat 
zij al een jaar eerder moest vertrekken op last 
van de kort geding rechter. De huurder kon 
dus feitelijk geen gebruik meer maken van het 
gehuurde in die periode. Het Amsterdamse 
hof bepaalde dat de huurpenningen over de 
periode na de gedwongen ontruiming tot aan 
het einde van de huurovereenkomst verschul-
digd waren. Deze uitspraak biedt verhuurders 
mogelijkheden om huurders die in gebreke 
blijven met betaling of tussentijds wensen te 
vertrekken, aan te spreken op betaling. Het 
leggen van beslag zal in de regel de huurder 
een duwtje in de juiste richting geven.

 Mr. V.H.A. Griffioen
 Hundscheid Advocaten, Sittard

Beeld en tekst Wim Kallen

Tösje Domenic en Schrage… dit heerlijke 
carnavalslied van Jeanne Bormans staat op 
plaats 25 in de Sittardse Top 111. Maar: Wie 
kent deze oer-Sittardse middenstanders 
nog? Wandelde je vroeger van Domenic naar 
Schrage, dan had je de hele Voorstad en 
Brandstraat gehad. Het episch winkelcen-
trum van Sittard. Dom Vandenbergh was de 
Mediamarkt van Sittard, lang voordat die 
mediaketen alles platwalste. Schrage (bekend 
van de Potsjtouf-koffie met advocaat) was 
samen met Paul Schurgers dé suikerbakker 
van de stad. Twee legendarische lunchrooms 
met overheerlijke patisserie én een kippen-
pasteitje, waarbij je je vingers aflikte. En met 
karrevrachten nonnevotten natuurlijk in 
Carnavalstijd. Zo lekker en puur Zittesj! Bij 
Schurgers stonden vlak voor de Kerstmis de 
talloze bestellingen in alfabetische volgorde 
langs de wanden van de zaak, zodat Lenie 
en het winkelpersoneel makkelijk konden 
vinden wat Paul met zijn banketbakkers in de 
nachtelijke uren hadden gebakken.Ik moest 
aan deze gedreven bakkers denken, toen ik 
tijdens de optocht  ‘Tösje Domenic en Schra-
ge, dao is ’t laeve goud te drage’, spontaan 
begon mee te zingen. Wat een beelden uit 
vervlogen tijd riep deze carnavalskraker op. 

Sittardse kroonjuwelen
Zoals bij de Franse romancier Marcel Proust 
die een ‘Madeleine-koekje’ in zijn thee doopte 
en vervolgens de vakanties bij Tante Léonie 
herbeleefde in Combray, jaren te voren.
De optocht van 2022 was in één woord 
prachtig. Hij ging dan tóch door, na duizend 
magere, optochtloze dagen. Ik bekeek het 
spektakel met het nieuwe Hilton in mijn rug. 
Dat is nog even wennen: ’t Kleesj een icoon 
van jewelste is niet meer. Net zoals Dome-
nic en Schrage trouwens. De zon scheen 
en verwarmde de toeschouwers. Het echte 
vuurwerk kon eindelijk beginnen. Ex-wet-
houder Kim Schmitz liep mee, vleugellam en 
flink toegetakeld. Zij droeg (ze leek Chris-
tus wel!) een windmolenvleugel over haar 
schouder. Even geleend van de windmolens 
van Holtum waar Kim in de Sittardse politiek 
als Don Quichotte over struikelde en het veld 
moest ruimen. Wat was er veel te zien dit jaar, 
ondanks de kortere versie van de praalstoet. 
De klimaatverandering stond behoorlijk op de 
agenda: Een van de ‘wages’ werd klimaatneu-
traal voortgetrokken. Onze burgervader werd 
neergezet als hoeder van Sittard, maar was hij 
ook behoeder van het gekapte Sterrebos? Er 
waren vele originele groepen en natuurlijk de 
traditionele einzelgängers, die inspeelden op 
de actualiteit. De Phil (Philharmonie Sittard) 
was opperbest in hun mooie pekskes. Ook de 
Paek (Harmonie Sint Joseph) strooide gul 

‘live’ muziekklanken over het in de zon baden-
de publiek. Negenenzestig ‘nummers’ deden 
mee aan deze warme optocht die in de laatste 
minuut mocht doorgaan. Een grote diversiteit 
trok als een levend lint door het centrum. Er 
liep geen mondkapje mee, maar daar maalde 
voor deze keer echt niemand om. Na het voor-
bijtrekken van de optocht was het vroeger de 
hoogste tijd om naar cafézaal Oberbayern  te 
gaan en daarna café de Beierpöl te bezoeken. 
Ooit Sittardse kroonjuwelen, nu geheel uit het 
straatbeeld verdwenen. Net zoals Domenic 
en Schrage. Marcel Proust schreef het al een 
eeuw geleden: We zijn op zoek naar de verlo-
ren tijd, ook in Zitterd.

Kunststukjes
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TOTALE 
LEEGVERKOOP

START ZA. 12 MAART
ZO. 13 MAART • MA. 14 MAART
KORTINGEN tot 70% 
DUS AANHANGERS MEE, ALLES KAN GELIJK MEE, MOET LEEG. 

IEDERE DAG GEOPEND van 10.00 tot 17:00 uur.

ALLES 
MOET WEG

Joop Roukens Meubelen | Salmstraat 15 | Geleen
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KORTINGEN tot 70%
VELVET HOEKBANK van € 1800,-

NU VANAF € 899,-

Joop Roukens Meubelen | Salmstraat 15 | Geleen

300 MATRASSEN
TEGEN BODEM PRIJZENDeze BOXSPRINGS 

leverbaar in de maten 
140/160/180x200 

NU € 749,- NETTO
MATRASSEN 

van € 270,- NU VOOR € 135,-

BOXSPRING
van € 1500,- NU VOOR € 749,-

7 ZONE POCKETVEER 
MATRAS 

afgedekt met 3 cm hr 
55 koudschuim 

NU VANAF € 135,- 
uit voorraad leverbaar
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Veronique kookt | Sittard: T. 046-4264277 | Heerlen: T. 045-2084880 | Maastricht: T. 043-2057164 | www.veroniquekookt.nl

ACTIE:
Bij uw eerste 

bestelling 

3 maaltijden
voor 

€ 18,95

OOK 
LEKKERE 
SOEPEN
vanaf

€ 1,95

Bij uw eerste 
Besteldag Bezorgdag
Maandag (tot 14.00) Woensdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag (tot 14.00) Vrijdag
Donderdag (tot 14.00) Zaterdag
Vrijdag (tot 14.00) Dinsdag
Zaterdag Woensdag
Zondag Woensdag

WIJ ZIJN BEREIKBAAR van 9.00 tot 16.30 
U kunt bij ons bestellen en laten bezorgen.

Bezorgdag

debat voeren.
#phildurft

Phil Boonen lijst 1nr.7

In- en verkoop gebruikte 
top-occasions

AutoMeis Vestiging Heerlen

Ganzeweide 181 | 6413 GE Heerlen
T +31 46 44 28 203

info@automeis.nl | www.automeis.nl

Wij van autobedrijf Meis-Jacqx vof vragen per direct 
jonge auto’s, lichte schade geen probleem.

Direct contant geld of per bank en rdw vrijwaring

 Tevens vragen wij ook bestel en vrachtauto’s.  
Bel met 0654796923. U wordt teruggebeld.

Wij zijn Auto Meis  

www.automeis.nl

De bouw van een nieuw woon-zorgcom-
lex in Oud-Geleen is sinds begin dit jaar 
in volle gang. Residentie Anna opent 
begin november haar deuren aan de 
Beekhoverstraat. Het complex wordt 
gerealiseerd door GEN Residenties en 
biedt 24 ruime zorgstudio´s voor oude-
ren met dementie. Daarnaast worden 
er 6 luxe aanleun-service appartemen-
ten gebouwd waar ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 

Residentie Anna ligt in de buurtschap Op de 
Vey in Oud-Geleen, aan de Beekhoverstraat 
in het voormalige AMVJ-gebouw. Dit pand 
werd in 1957 gebouwd en diende als hostel 
van de Algemene Maatschappij van Jongeren 
(AMVJ) waar stagiaires van de Staatsmijnen 
woonden. De leiding van dit soort huizen 
werd in die jaren vaak overgedragen aan een 
predikant. De predikant was verantwoordelijk 
voor het geestelijk welzijn van de bewoners, 
de organisatie in het huis, de bezetting van de 
kamers, sport, cultuur en meer. In het AM-
VJ-gebouw ontstond onder andere ook een 
bloeiende volleybalvereniging en een bekende 
jazz-sociëteit met een eigen jazzband.

Ontwikkeling luxe zorgresidenties 
Op dit moment wordt het pand in Oud-Geleen 
volledig opnieuw opgebouwd tot luxe zorgre-
sidentie met 24 zorgstudio’s en 6 aanleun-ser-
viceappartementen die van alle gemakken zijn 
voorzien. Dit is het zesde woon-zorgcomplex 
wat door GEN Residenties in Zuid-Limburg 
wordt gerealiseerd. Sinds 2019 werden er 
in Heerlen, Meerssen, Schinnen, Sittard en 
Houthem-Valkenburg zorgresidenties geo-
pend. Er is een exclusieve samenwerking met 
Nobama Care voor de levering van de zorg in 
residentie Anna te Geleen. Maurice Hamers, 
ontwikkelaar van de residenties, doet samen 

Bouw zorgresidentie Anna in Oud-Geleen in volle gang

met Noor Nezami, bestuurder van Nobama 
Care continu onderzoek naar omgevingsfac-
toren voor mensen met dementie. “Zo werken 
we bijvoorbeeld samen met wetenschappers 
van de Academische Werkplaats Ouderen-
zorg van de Universiteit Maastricht. Hun 

onderzoeken richten zich onder andere op 
kleinschalige woonvormen en factoren die de 
levenskwaliteit van mensen met dementie en 
hun naasten beïnvloeden.” Bij de inrichting 
van de residenties wordt gewerkt met zachte, 
gedempte tonen, zoals natuurlijk groen en 

houttinten. “Ook de akoestiek is belangrijk 
en we streven naar het creëren van een open 
huis.”, aldus Hamers.

Zorgstudio´s met 24-uurszorg
Bewoners van de zorgstudio´s genieten van 
een woning met 24-uurszorg, begeleiding, 
verpleging, (huishoudelijke) verzorging en 
welzijnsactiviteiten. Elke zorgstudio bevat een 
ruime woon-/slaapkamer met eigen badka-
mer en kan volledig naar eigen wens ingericht 
worden. Extra services worden georganiseerd 
waar nodig.

Aanleun-serviceappartementen
Elk aanleun-serviceappartement bevat een 
ruime woon- en slaapkamer, badkamer, 
keuken en overdekt balkon en kan geheel naar 
eigen wens ingericht worden. De appartemen-
ten zijn gericht op de oude dag en voorzien 
van alle gemakken voor een of twee perso-
nen. Afhankelijk van de zorgindicatie kan er 
begeleiding, verzorging en verpleging op maat 
worden aangevraagd. 

Nobama Care
Als erkende zorgaanbieder* biedt Nobama 
Care 24-uurszorg voor ouderen met geheu-
genstoornissen en levert thuiszorg op maat. 
Ook in woon-zorgcomplex Anna zal Nobama 
Care de zorg gaan leveren die bewoners nodig 
hebben of wensen. “Wij doen ons uiterste best 
om mensen met dementie zo lang mogelijk de 
regie over hun eigen leven te laten houden. In 
deze liefdevolle en fijne leefomgeving krijgen 
bewoners de zorg, aandacht en tijd die zij 
nodig hebben. De medewerkers van Nobama 
Care staan bewoners bij in hun dagelijkse 
leven.”, aldus Nezami.

Vanuit het centrum van Geleen gaat Stadslab 
de komende tijd een bijdrage leveren aan het 
Syschemiq project van de Brightlands Cheme-
lot Campus. In Geleen wordt straks een deel 
van de onderzoeken gedaan die moeten leiden 
naar een toekomst zonder fossiele brandstof-
fen en afval.

Deze week werd bekend dat het nieuwe inter-
nationale onderzoeks- en demonstratieproject 
Syschemiq 9,6 miljoen euro krijgt vanuit het 
Horizon Green Deal-programma van de Euro-
pese Unie. Die is bedoeld om de systeemtran-
sitie naar een circulaire economie in de regio 
een boost te geven. Syschemiq is de eerste 
concrete uitwerking van het Chemelot Circu-

Stadslab Geleen betrokken bij Syschemiq-project Chemelot
lar Hub-programma. De focus ligt enerzijds 
op het inzamelen, sorteren en recyclen van 
gebruikt plastic, maar ook op het ontwerpen 
van kunststof materialen zodat ze beter kun-
nen worden gerecycleerd. Naast de technische 
aspecten van deze transitie worden nadruk-
kelijk ook de belangen van de burger, lokale 
en regionale overheden en kennisinstellingen 
(mbo, hbo, universiteit) meegenomen.

Syschemiq moet uiteindelijk bijdragen aan 
een toename van recycling en hergebruik van 
plastic in nieuwe producten. Dat is ook nodig: 
momenteel wordt nog maar 42 procent van 
de plastic verpakkingen die bij de Europese 
consument terechtkomen ingezameld voor 

recycling. De rest wordt gestort of verbrand. 
De Europese Unie (EU) heeft als doel gesteld 
dat over drie jaar de helft van alle consumen-
tenplastics wordt ingezameld voor recycling. 
In 2030 zou dat percentage op 55 procent 
moeten liggen. Daarnaast draagt het recyclen 
van plastic fors bij aan de reductie van broei-
kasgasemissies over de gehele waardeketen.

Testen
In het project worden data, kennis en kunde 
van de deelnemers aan elkaar gekoppeld. Het 
zijn nadrukkelijk niet alleen de technologische 
innovaties die worden getest. Ook ontwikke-
len, testen en monitoren de partners het inza-
melen, sorteren en recyclen van kunststoffen, 

innovatieve governance-modellen en wet- en 
regelgeving over grenzen heen. Verder wordt 
binnen Syschemiq onder andere gewerkt aan 
kwaliteitseisen om de waarde van het afval 
eenduidiger te bepalen. Het is bijvoorbeeld 
nog erg lastig gebleken om gemengd kunst-
stofafval op een goede manier te recyclen tot 
bruikbare nieuwe materialen of grondstoffen.
Er worden in het project pilots gestart om af-
val slimmer in te zamelen en te sorteren. Het 
belang van afvalscheiding is onderwerp van 
gedragsonderzoek. Wanneer overheden lokaal 
en regionaal meer systematisch inzetten op 
betere sortering en recycling van plastic zal 
het voor de industrie aantrekkelijker zijn om 
te investeren in meer grootschalige recycling.

Impressie van Anna Geleen.
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Colofon

Concert met Tjeu Zeijen en Heidi 
Pittie in Podiumkerkje Grevenbicht

Nadat het kerkorgel van Podiumkerkje 
Grevenbicht na een grondige restaura-
tie weer in gebruik is genomen, gaan 
er ook orgelconcerten plaatsvinden. 
Zaterdag 26 maart bijten organist Tjeu 
Zeijen en sopraan Heidi Pittie het spits 
af. 

Eerstgenoemde studeerde piano en orgel aan 
het Maastrichts Conservatorium. In 1979 be-
haalde Zeijen de Prix d’Excellence voor Orgel 
en in 1990 het diploma Dispokinesiotherapie 
en Dispokinesiopaedie in Oberhausen. Na 
beëindiging van zijn werkzaamheden aan 
de Muziekschool Kerkrade is hij een privé 
muziekpraktijk gaan runnen. Tjeu Zeijen 
concerteerde in twintig landen van Europa. 
Als docent gaf hij cursussen aan de Musik-
hochschulen in Berlijn, Stuttgart, Rotten-
burg en de Conservatoria van Rotterdam en 
Maastricht. Heidi Pittie uit Beek is als vijfjarig 
kind begonnen met zingen bij Jeugdkoor 
Cantarella uit Neerbeek. Veertien jaar later 
is ze solozang gaan studeren aan het Maas-
trichts Conservatorium. Na haar afstuderen 
is zij via Opera Zuid in Maastricht en de 
Nederlandse Opera in Amsterdam toegetre-
den tot het Straussorkest van André Rieu, 
met wie ze acht jaar heeft gezongen en over 
de hele wereld reisde. Naast het dirigeren van 
het koor E-motion uit Elsloo geeft zij zang- en 

muziekles. Zij treedt als gastsoliste overal in 
de Euregio op. Tjeu Zeijen en Heidi Pittie con-
certeren vaker samen. Over het programma 
in Podiumkerkje Grevenbicht willen ze alleen 
kwijt dat het verrassend wordt.

Zaterdag 26 maart aanvang 19.30 uur, entree 
12,50. Kaarten reserveren is mogelijk via 
info@podiumkerkje.nl

Tjeu Zeijen.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen weer in-
schrijven op de nieuwe aanbesteding voor het 
Huis aan de Markt in Sittard. Bij deze nieuwe 
aanbesteding is rekening gehouden met de 
reacties die eind vorig jaar zijn opgehaald bij 
de tentoonstelling Expo Huis aan de Markt. 
Destijds gaven ruim 1.100 mensen hun me-
ning over het ontwerp dat toen gepresenteerd 
werd, maar dat uiteindelijk niet gerealiseerd 
kon worden. Daarom was deze nieuwe aanbe-
steding noodzakelijk. ,,Ook ditmaal worden 
de ontwerpen die gemaakt worden, aan de in-
woners gepresenteerd, voordat er een besluit 
wordt genomen,” verzekert wethouder Pieter 
Meekels (stedelijke ontwikkeling). Hiervoor is 
een periode in augustus vrijgehouden, waarbij 
het uitgangspunt is dat de ontwerpen zowel 
fysiek als digitaal te zien zijn. ,,Bovendien, en 

Nieuwe aanbesteding Huis aan de Markt gestart
dat is nieuw, gaan we van tevoren ook met de 
inschrijvers om tafel tijdens een zogenoemde 
dialoogronde. Dan leggen we de bedrijven uit 
wat de bedoeling is en waar ze - op basis van 
de eerdere expo-resultaten - op moeten letten 
als ze een ontwerp gaan maken.” Zijn collega 
Andries Houtakkers (ruimtelijke ontwikke-
ling) vult aan dat daarmee op voorhand al 
duidelijk wordt wat de bedoeling is en welke 
mogelijkheden de inschrijvers hebben. ,,In 
de nieuwe aanbestedingsdocumenten zijn 
sowieso de voorwaarden voor stedenbouw en 
architectuur en functionaliteit en kwaliteit 
van het Huis aan de Markt aangescherpt. Zo 
staat er nog nadrukkelijker in dat het nieuwe 
Huis aan de Markt moet passen in de histori-
sche omgeving van de Sittardse Markt.” Vorig 
jaar is er ook al een aanbestedingsprocedure 

Heidi Pittie.

geweest. De uiteindelijke gunning is toen niet 
doorgegaan omdat de inschrijver niet voldaan 
had aan de voorwaarden. Daarom is een nieu-
we aanbesteding noodzakelijk. Er is hiervoor 
overigens niet alleen geluisterd naar de inwo-
ners. Ook reacties vanuit de bouwwereld op 
de eerste aanbesteding, zijn verwerkt. Denk 
daarbij aan technische kwaliteitseisen die zijn 
aangepast waardoor een betere prijs-kwaliteit 
mogelijk is. De ambities qua duurzaamheid en 
energie liggen op het wettelijke vereiste (Bijna 
Energie Neutraal Gebouw). Op een aantal 
onderdelen zijn er wel ambities geformuleerd 
die extra punten opleveren als inschrijvers 
daaraan voldoen. Tot eind april is er sprake 
van een selectiefase, waarbij geïnteresseerde 
partijen informatie kunnen opvragen en zich 
kunnen aanmelden voor de aanbesteding. 

Vanaf mei start de gunningsfase, waarbij de 
geselecteerde partijen een ontwerp kunnen 
uitwerken en uiteindelijk kunnen inschrijven. 
Na de tentoonstelling in augustus moet in 
september duidelijk worden wie het Huis aan 
de Markt in Sittard mag bouwen.
Het Huis aan de Markt wordt een representa-
tieve ontmoetingsplek van de gemeente waar 
bestuur, ondernemers, inwoners en partners 
elkaar kunnen ontmoeten. Naast een mul-
tifunctionele raadszaal en vergaderruimtes, 
biedt het straks ook ruimte aan een ontmoe-
tingsplein met flexwerkplekken en kunnen 
er verschillende bijeenkomsten worden 
georganiseerd. Daarnaast doet het Huis aan 
de Markt dienst als trouwlocatie, wordt het 
het nieuwe thuis van Visit Zuid-Limburg én 
komen er dertig nieuwe woningen.
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Tummers
daar word ik vrolijk van

LINKSYS ROUTER
MR7350-EU

• Dekking tot 150 m2 • Intelligent Mesh™-technologie • WiFi 6-technologie

AIR & ME LUCHTREINIGER
LENDOU

• Luchtreiniger met geïntegreerde luchtkwaliteitssensor •  Handige Smart Life app

 269,-  149,-

197,- 77,-

 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

Tummers
WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE!

SAMSUNG KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB36T672CWW/EF

• No Frost • Space Max (365L) • Inhoud vriesgedeelte: 114L • Inhoud koelgedeelte: 251L 
• Power Cool + Power Freeze • Afmetingen (BxHxD): 59,5 x 193,5 x 65,8 cm

PANASONIC SMART TV
TX-50JXW834

• LED • 4K Ultra HD • Dolby Vision • Ingebouwde 
Chromecast • Android TV

 699,-

555,-
 799,-

525,-
 699,-

-48%

50
’’

12
7 c

m

-21%

-27%

-34%
C

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT  • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
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