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In de Toekomstvisie schetst Sittard-Geleen een ideaalplaatje voor 2030. Over tien jaar 
zou alles mooier, groener en beter moeten zijn. Maar om daar te komen moet de 
fusiestad eerst bestaande problemen wegwerken. 

 

De toekomst heeft voor Sittard-Geleen prachtige scenario’s in petto. De stad is over tien jaar 
groener, aantrekkelijker, duurzamer en veiliger. En de inwoners zijn gezonder, gelukkiger, 
goed verzorgd en minder vaak werkloos. Tenminste, volgens de concept-Toekomstvisie die 
de gemeente deze maand bespreekt. Maar zo’n glazen bol kan ook een vertekend beeld 
geven. Hoe de fusiestad in die ideale wereld terecht moet komen staat er vaak niet duidelijk 
in. 
De realiteit van vandaag is heel anders dan het fraaie toekomstplaatje, blijkt wel. De 
honderden inwoners die hun zegje mochten doen zien nog veel problemen. Zoals de rivaliteit 
tussen kernen, leegstand, zwerfvuil, onveiligheid, parkeertarieven en de naam van de 
gemeente. 
Om dat op te lossen zou de gemeente beter moeten samenwerken, intern en met inwoners. 
En de centra compacter maken. Op het verlanglijstje staan meer groen, veiligheid, winkels, 
inspraak, cultuur en evenementen die verbinden. Over de oplossing voor de rivaliteit zijn 
bewoners verdeeld. De een wil Sittard en Geleen weer apart, van anderen mag de fusiestad 
juist opgaan in een groter geheel. 
Nog te weinig inwoners kijken positief naar hun gemeente. Dat beeld doemde eerder ook op 
in een enquête van Top Onderzoek. Daarin zei slechts 43 procent van de inwoners trots te 
zijn om hier te wonen, terwijl 37 procent vrienden of familie zou aanraden er te komen 
wonen. De helft kon iets noemen waar hij of zij trots op is. Dat neemt niet weg dat veel 
inwoners de gemeente omschrijven als gezellig, groen, gemoedelijk en gastvrij. 

Verdeeldheid 

Ook in de Toekomstvisie is de verdeeldheid een thema: in 2030 is Sittard-Geleen één 
samenhangende gemeente geworden. Hoe? Door er samen de schouders onder te zetten. 
Dat begint bij de mensen die de visie hebben opgesteld. Van de ruim veertig 
‘toekomstambassadeurs’ is bijna twee vijfde bestuurder, raadslid of ambtenaar van de 
gemeente. De problemen die ze willen oplossen liggen echter vaak (deels) buiten de macht 
van de gemeente. 
Zo wil de gemeente één centrum met meer divers winkelaanbod om langer te funshoppen, 
maar vertrekken winkels geregeld omdat huren te hoog zijn. Sittard-Geleen hoopt de 
personeelstekorten bij industrie en zorg op te lossen door betere scholing en samenwerking 
van het onderwijs. De veiligheid moet verbeteren doordat jongeren perspectief krijgen op een 
baan, bijvoorbeeld bij bedrijven en in de zorg. Die moeten door innovatie aantrekkelijker 
worden. Daarbij mikt de fusiestad ook op samenwerking van Chemelot en Nedcar. Al is de 
toekomst van Nedcar momenteel in nevelen gehuld. De gewenste innovatie moet ook 
bijdragen aan een beter milieu en meer veiligheid. Met name rond Chemelot voelen veel 
bewoners zich nog onveilig. Allemaal zaken waar de gemeente slechts beperkte invloed op 
heeft. 

Klachten 

Maar ook op gebieden waar de fusiestad wel het verschil kan maken is nog werk aan de 
winkel. Op het groenonderhoud is de afgelopen jaren juist beknibbeld, wat leidde tot veel 
klachten. En het culturele aanbod is er door dit onder te brengen bij De Domijnen niet echt 
op vooruitgegaan. Onlangs verscheen een uiterst kritisch rapport over het functioneren van 
de cultuurkoepel. Het wachten is nu op maatregelen om de situatie te verbeteren. 



Is het dan allemaal kommer en kwel in Sittard-Geleen? Natuurlijk niet. De stad heeft genoeg 
kansen en mogelijkheden om zaken te verbeteren. Maar dan wel op basis van een 
realistisch plan, dat uitgaat van de bestaande situatie en ook duidelijk maakt hoe doelen 
bereikt kunnen worden. 

Speerpunten uit de Toekomstvisie 

• De gemeente aantrekkelijker maken voor jongeren. Onder meer door nieuwe woonvormen. 
Met name op ‘kansenlocaties’ zoals Geleen Centrum en Geleen Zuid. 

•Tegengaan drugscriminaliteit en ondermijning (onder meer door aanpak van leegstand in 
Geleen-Centrum). 

• Betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en aansluiting scholing op bedrijfsleven, 
bijvoorbeeld op de Chemelot Campus. 

• Circulaire hub rond Chemelot: omvormen naar productie op basis van groene grondstoffen 
en energie. 

• Culturele activiteiten inzetten zodat mensen zich ontwikkelen en zich goed in hun vel 
voelen.  

• Innovaties als e-health en zorg op afstand, inzet op positieve gezondheid en preventie.  

• Gezondheidswinst ook door integraal zorgnetwerk en doordat bewoners vaker elkaar 
helpen. 


