
Wij gaan graag met u in gesprek. Doet u mee? 

Nieuw Participatieplatform www.metsittardgeleen.nl 

Bron: Stadskrant gemeente Sittard-Geleen augustus 2021 

 

 

Wilt u als inwoner of ondernemer in Sittard-Geleen invloed hebben op projecten en beleid 
van de gemeente? We gaan graag met u in gesprek! Want met uw inbreng kunnen we 
betere plannen maken en zorgvuldiger besluiten nemen. We ontmoeten u natuurlijk graag 
persoonlijk, tijdens bijeenkomsten. Maar we hebben hiervoor nu ook een gloednieuwe 
website: www.metsittardgeleen.nl, waar u online mee kunt praten, denken en doen. Op een 
moment dat het u het beste uitkomt. 

MetSittardGeleen.nl is begin juli gelanceerd. Via dit online platform maken we als gemeente 
graag gebruik van de denkkracht van onze stad, door bewoners en belanghebbenden op 
een interactieve manier te betrekken bij projecten. Zo krijgen inwoners meer invloed en 
zeggenschap op wat er in hun eigen buurt gebeurt. En krijgen wij een beter beeld van hoe er 
in onze gemeente over bepaalde onderwerpen en thema’s wordt gedacht. Overzichtelijk bij 
elkaar Op MetSittardGeleen.nl staan alle projecten en ontwikkelingen waarover u kunt 
meedenken overzichtelijk bij elkaar. We gaan per onderwerp of project op verschillende 
manieren het gesprek aan. U kunt bijvoorbeeld reageren op berichten, ideeën toevoegen of 
waarderen, uw stem uitbrengen, vragenlijsten invullen, reageren op peilingen of stellingen, 
samenwerken in groepen en nog veel meer. Ook vindt u er actuele informatie over 
verschillende projecten en u kunt zich inschrijven voor diverse digitale nieuwsbrieven. 
Registreer en doe mee! Nieuwsgierig? Neem dan zeker een kijkje op  www.metsittardgeleen.nl 

U vindt er op dit moment een paar projecten: Sportpark Glanerbrook in Geleen, Unilocatie 
Grevenbicht-Obbicht en de Zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard. Na de 
zomer komen hier diverse andere projecten en ontwikkelingen bij, waarover we graag met u 
van gedachten wisselen. Het gebruik van de website is heel eenvoudig. Om mee te kunnen 
doen, vragen we u alleen om u vooraf te registreren met uw e-mailadres. Vanzelfsprekend 
gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Als u eenmaal een account heeft, kunt u snel en 
eenvoudig op verschillende projecten reageren. Wat denkt u, doet u mee? 
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