Verkiezingsprogramma
Partij voor de Vrijheid in de Gemeente Sittard-Geleen
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - 2026
Sittard-Geleen-Born: het gaat om U!
Uw Gemeente Sittard-Geleen
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en de PVV is er klaar voor.
Zoals Geert Wilders zei tijdens de landelijke verkiezingen in 2021: het is tijd voor een nieuw
begin. Nu ook in Sittard-Geleen! PVV is de derde partij van Nederland. Wij hebben sinds 2018
na de vorige verkiezingen met 3 raadszetels een voet tussen de deur gezet in Sittard-Geleen.
Daarmee is de PVV in omvang momenteel de vierde partij in deze mooie gemeente. Van de in
totaal maar liefst 13 partijen! Politieke correctheid en kleurloze middelmatigheid voeren de
boventoon. Zij zijn bovendien qua ideologie nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Alsmaar
meer van hetzelfde. Een stem op PVV kan dus duidelijk wél het verschil maken! Stem 16 maart!
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Uw stem op de PVV punt voor punt
✓ Méér vrijheid, géén dwang, zodat we weer gewoon normaal kunnen leven
✓ Islamisering en radicalisering tegengaan, géén asielzoekers en AZC’s in onze gemeente
✓ Méér woningbouw en afschaffen van voorrang voor statushouders op de woningmarkt
✓ Géén Windturbines in onze gemeente, dus ook niet in Holtum-Noord
✓ Invoeren van een correctief bindend referendum
✓ Géén grootschalig vakantiepark op de ESCS-locatie rondom de Schwienswei
✓ Afschaffen hondenbelasting
✓ Aanpakken parkeerbeleid en tarieven, dagkaart in centra en goedkoop straatparkeren
✓ Betere en toegankelijkere ouderen -en jeugdzorg
✓ Ruimhartige ondersteuning voor mantelzorgers
✓ Meer camera-toezicht en boa’s met ruimere bevoegdheden
✓ Inspraak door burgers vergroten door platforms, inspraak, referenda en enquêtes
✓ De 3 milieuparken blijven open
✓ De gemeenteloketten in Born en Sittard worden zomogelijk heropend
✓ De 3 zwembaden in de gemeente blijven open
✓ Investeringen in wijken en kernen naar behoefte, niet op basis van verdeelsleutels
✓ De ijsbaan en ijshal in Geleen blijven open
✓ Stimuleren van Limburgse (volks)cultuur
✓ Aandacht voor het Limburgs dialect, de streektaal op de scholen
✓ Optimaliseren van het schoolzwemmen
✓ Betere signalering en aanpak armoede (met name ook onder kinderen)
✓ Géén stelselmatige verhoging van de lokale lasten, zoals OZB
✓ Stoppen met egoprojecten van bestuurders
✓ Gericht sturen op de woningmarkt, voor juiste doelgroep en segment bouwen
✓ Aanpakken woekerrentes Kredietbank
✓ Geen duurzaamheidsverplichtingen maar klimaatrealisme
✓ Meer inzet op groei van werkgelegenheid en de lokale economie
✓ Horeca en Middenstand ondersteunen, minder terras- en reclamebelasting
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1) Uw Zorg, Gezondheid, Jeugd en Sport
Uw zorg is goud waard. De zorg is onderdeel van onze verzorgingsstaat die door onze
ouders en grootouders met bloed, zweet en tranen is opgebouwd. Niemand wil ziek
worden of gezondheidsklachten krijgen, maar vroeg of laat krijgt iedereen daar toch
mee te maken. Er liggen grote uitdagingen voor ons, maar we mogen niet opgeven.
Het is nu tijd om te investeren in onze zorg.
De werkdruk in de zorg is al te hoog en er zijn door de vergrijzing ook nog eens heel veel
extra medewerkers nodig, terwijl het nu al moeilijk is om nieuwe collega’s te vinden.
Het aantal 75-plussers verdubbelt de komende twintig jaar en hun zorgvraag ook.
Het is daarom van belang dat we investeren in ziekenhuizen, intensive cares en
spoedeisendehulpposten.
Daarnaast ligt er een duizelingwekkende bouwopgave. Er zijn tienduizenden nieuwe
verpleeghuisplekken nodig en we hebben tienduizenden nieuwe aangepaste woningen
nodig voor al die ouderen die thuis blijven wonen en slechtziend of slecht ter been zijn.
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Onze alleroudsten hebben ons land opgebouwd.
Zij verdienen het dat wij nu goed voor hen zorgen.
De PVV staat al sinds haar oprichting voor een gedegen zorg voor onze ouderen, onze jeugd,
onze medeburgers met een beperking en alle zorgbehoevenden.
De PVV wil dit gemeentelijk bereiken door middel van o.a. effectievere inkoop binnen WMO en
Jeugdzorg. Daarnaast wil de PVV meer gebruik maken van het persoonsgebonden budget, voor
mensen die zelf in staat zijn hun zorg te regelen. Het rechtmatig gebruik van het PGB dient wel
extra gecontroleerd te worden.
De PVV wil een extra ondersteuning voor mantelzorgers.
De PVV maakt zich ook grote zorgen om de vaak schrijnende gevallen van mishandeling van
ouderen. Signalering hiervan is vaak mede door de overbelasting van het verplegend en
verzorgend personeel te laat. Wij zijn van mening dat verzorgingsinstellingen en hulpverlenende
instanties die betaald worden vanuit de gemeente een keurmerk dienen te hebben.
En dat voor verplegend personeel en zorgaanbieders via het PGB een verklaring omtrent gedrag
(VOG) verplicht moet worden gesteld. De sluiting van verzorgingstehuizen en beëindiging van
faciliteiten voor kwetsbare ouderen en zorgbehoevenden is de PVV een doorn in het oog. De PVV
zal zich hier dan ook tegen blijven verzetten evenals tegen verdere afbraak van onze
verzorgingsstaat. De PVV is ook voorstander van een gemeentelijke collectieve zorgverzekering
waaraan alle inwoners van onze gemeente deel kunnen nemen.
Investeren in onze kinderen, in hun toekomst
De PVV wil uw kinderen een goede scholing garanderen, onze kinderen zijn immers onze
toekomst. Onze scholen zijn van gedegen niveau en hebben een signaalfunctie. De PVV wil dat
signalen vanuit scholen beter worden opgepakt, met als doel om onze kinderen een zo goed en
breed mogelijke ontwikkeling te garanderen. Ook specifieke signalen op het gebied van
bijvoorbeeld kindermishandeling, verwaarlozing en armoede dienen absoluut de aandacht te
krijgen die dringend nodig is.
Ongeoorloofde afwezigheid moet worden tegengegaan, de leerplicht dient in onze gemeente
nageleefd te worden. Het Suikerfeest is een uiting van islamisering waar steeds meer scholen
hinder van ondervinden. Gezond eten op scholen zijn wij evenwel voorstander van, maar de
verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de schoolbesturen en ouders zelf.
De PVV wil daarnaast meer inzet om het pesten op school te reduceren en dat daarin
daadkrachtiger kan worden opgetreden. Wij vinden verder dat in Nederland (waterland) ieder
kind moet kunnen zwemmen en dat het schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd. Tot slot
wil de PVV in het onderwijs aandacht voor het Limburgse dialect, onze streektaal, zo mogelijk ook
op scholen. Buitenlandse talen in het basisonderwijs vinden wij echter niet de standaard, maar
kan op basis van vrijwillig arrangement worden aangeboden, mogelijk in samenwerking met
voortgezet onderwijs.
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Bevorderen gezondheid en sport
De PVV is een groot voorstander van de breedtesport. Binnen dit kader is de PVV dan ook
duidelijk voor het openhouden van zoveel mogelijk sportlocaties.
In het bijzonder wil de PVV de zwembaden alle drie openhouden. Deze zijn binnen onze
sportaccommodaties cruciaal voor zowel het door de PVV voorgestelde schoolzwemmen als ook
voor recreatie en de gezondheid van onze inwoners.
De schaatsbaan en de ijsbaan in Geleen zijn voor onze gemeente eveneens speciale
voorzieningen; ook deze dienen behouden te blijven.
De PVV wil het actief deelnemen aan sport, dus via breedtesport, krachtig stimuleren door het
voeren van een goed accommodatiebeleid. Waarbij verenigingen en de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de accommodaties centraal staan.
Binnen het sportbeleid wil de PVV het mogelijk maken dat sportverenigingen meer en vaker gast
–en introductielessen voor scholieren, studenten en andere doelgroepen kunnen verzorgen;
e.e.a. om de inwoners meer actief te krijgen.
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2) Uw Veiligheid en Leefbaarheid
Uw veiligheid is al jaren geen prioriteit meer voor de overheid. Politiebureaus zijn uit
de wijken wegbezuinigd. De gezinnen van Nederland hebben recht op een overheid die hen
beschermt. Op een overheid die criminelen oppakt en opsluit. Die ervoor waakt dat mensen
niet hoeven te vrezen dat er in hun woning wordt ingebroken. Die ervoor zorgt dat
jonge kinderen in ons land gewoon onbezorgd buiten kunnen spelen. Die regelt dat
koopavonden leuk en ontspannen zijn en garandeert dat als er onverhoopt iets gebeurt,
politieagenten beschikbaar zijn om in te grijpen en te helpen.
De PVV is een partij met ‘law and order’ hoog in het vaandel. Dit betekent dat de PVV staat voor
meer veiligheid op straat en voor een harde aanpak van drugs gerelateerde overlast en
criminaliteit; zowel in de stad als in de wijken en kernen. Het vraagstuk van “ondermijning”;
spookburgers, radicalisering en de aanverwante drugsproblematiek in onze stad moet keihard
aangepakt worden.
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De PVV wil dit bereiken door onder andere het werven van meer politievrijwilligers en het
aanstellen van meer buitengewone opsporing ambtenaren (boa’s), die wat de PVV betreft een
uitgebreider pakket aan bevoegdheden krijgen. Ook is de PVV voorstander van het uitbreiden van
het gebruik van cameratoezicht en preventief fouilleren.
De PVV is van mening dat ook dierenmishandeling een harde aanpak vergt, zowel op kleine als op
grote schaal. Ook hierbij kunt u ons als inwoner helpen met uw stem en signaalfunctie.
Aanpakken afval en milieu
Het afvalbeleid van de gemeente heeft ondanks de jaarlijkse verhogingen van de belastingen
geen echte verbeteringen gebracht. Het zwerfvuil is overal terug te vinden, inzamelpunten en
vuilnisbakken worden gebruikt voor illegale dumpingen.
De PVV wil hier duidelijke maatregelen tegen nemen. De gemeentelijke milieuparken in Sittard,
Geleen en Born blijven alle drie geopend. Illegale dumpingen van afval worden door de inzet van
boa’s en camera’s bestreden en de overtreders worden hard aangepakt.
Groenafval mag blijvend gratis worden afgegeven op de milieuparken.
Ongediertebestrijding wordt geïntensiveerd en verbeterd.
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3) Uw Geld, Koopkracht en Lokale Lasten
De PVV wil minimale lokale lasten. De PVV wil dit realiseren door onder andere sober en kritisch
om te gaan met subsidies. De subsidiestromen waar onze gemeente aan mee betaalt moet
volledig in beeld worden gebracht. Zodat we een afweging kunnen maken waar we kunnen
snijden. Naast soberheid en een kritische houding is de PVV voorstander van gedegen controle.
Controle op de effectiviteit en de besteding van subsidies, zodat deze subsidies niet onnodig lang
doorlopen of besteed worden aan zaken waarvoor zij in eerste instantie niet bedoeld zijn.
De PVV trekt een streep door onzinnige subsidies aan zogenaamde multiculturele, internationale
en/of ecologische projecten. Projecten die onze inwoners niets opleveren, die enkel en alleen
maar bakken met geld kosten. Om die reden blijven wij zeer kritisch ten aanzien van de
problemen die allemaal rondom De Domijnen spelen, ook omdat hier heel veel geld in om gaat.
De PVV wil de opbrengsten van bezuinigingen, die resulteren vanuit een sober en doelmatig
beleid, teruggeven aan de inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld door de OZB en
reinigingsrechten niet stelselmatig te verhogen.
De PVV verstaat onder verlaging van de lasten ook het aanpakken van de Kredietbank met haar
woekerrentes. Inwoners die gebruik moeten maken van de Kredietbank dienen hierdoor uit de
schulden te komen en niet door de woekerrentes verder in de problemen gebracht te worden.
De PVV is verder van mening dat hondeneigenaren al voldoende zijn uitgeknepen door het
opleggen van regels en het betalen van boetes; de PVV pleit dan ook voor het afschaffen van de
hondenbelasting. Afgelopen periode hebben we in elk geval een verlaging kunnen bereiken.
De PVV staat voor een volledig transparant subsidieregister. Ook wil de PVV transparantie met
betrekking tot alle declaraties van bestuurders en ambtenaren middels invoering van een
openbaar declaratieregister. De belastingbetaler heeft er recht op om op overzichtelijke wijze te
kunnen inzien waar zijn of haar geld naar toe gaat.
Egoprojecten van bestuurders
De PVV wil geen grote, geld verkwistende en nutteloze egoprojecten voor bestuurders, zoals de
Ligne met 25.000 m2 leegstaande retail. In de zoektocht naar ambtelijke en bestuurlijke
huisvesting heeft hergebruik van bestaande gebouwen onze voorkeur boven nieuwbouw. Een
scenario met (gedeeltelijke) nieuwbouw kan in het geval van een gunstigere exploitatie vanuit
meerjarenperspectief echter bespreekbaar zijn. Wij hechten ongacht welk scenario veel waarde
aan de visie van het personeel en onze inwoners, omdat we het uiteindelijk voor hen doen.
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De PVV staat in het algemeen voor een kritische beoordeling van nut en noodzaak bij grote
(bouw) projecten. De PVV wil deze enkel ondersteunen als er duidelijke en aantoonbare
voordelen en resultaten voor de burger aan ten grondslag liggen. Gedegen onderzoek waarbij
meerdere varianten worden gepresenteerd is echter wat vaak ontbreekt bij dit soort projecten.
Ons programma beschrijft niet alle projecten die momenteel in ontwikkeling zijn, omdat dit
slechts momentopnames zijn. Wel geven wij aan geen voorstander te zijn van een grootschalig
vakantiepark (meer dan 300 bungalows) op de ESCS-locatie rondom de Schwienswei, om diverse
redenen. Áls er al vervangende bebouwing op het ESCS-terrein zou komen dan vinden wij dat een
betaalbaar woonconcept de voorkeur moet krijgen boven louter toeristische motieven, omdat de
woningmarkt op dit moment ongekend hard vraagt om hulp, voor met name onze jongeren en
(sociale) huurders. In elk geval moet bij een herontwikkeling ook rekenschap worden gehouden
met de belangen van de gebruikers van de Schwienswei.

Het landelijke systeem van bijstand bevat spelregels omtrent participatie, die niet primair door
de gemeenten afzonderlijk dienen te worden bepaald. Wel kan de gemeente projecten of
werkbedrijven ontwikkelen (dus als structuur), waarbinnen tegenprestaties uitgevoerd zouden
kunnen worden onder bepaalde condities. De PVV pleit hier voor maatwerk met bovenal oog
voor de menselijke maat.
De PVV is van mening dat de burger gebaat is bij het heropenen van de gemeenteloketten in de
stadsdelen Sittard en Born. Wij wensen die mogelijkheid te laten onderzoeken, in combinatie met
vrije inloop voor burgers over allerei andere soorten vraagstukken. Laagdrempelig en dienstbaar.
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Sittard-Geleen is een gemeente met meerdere wijken en kernen, waar te lang geld verdeeld is op
basis van stadsdelen, sentimenten of voormalige gemeentes. De PVV wil deze gang van zaken
doorbreken en besluiten tot investeringen nemen naar behoefte en op basis van
gelijkwaardigheid. Dit betekent concreet dat iedere wijk en iedere
kern die investeringen moet krijgen die er noodzakelijk zijn!

4) Uw Werkgelegenheid en Economie
De coronacrisis heeft een enorme impact op miljoenen Nederlanders en op de
economie. Werknemers moeten vrezen voor hun baan of zijn die al kwijtgeraakt.
Zelfstandigen worden in de steek gelaten. Hardwerkende ondernemers moeten hun
winkel of restaurant van de ene op de andere dag sluiten. Een directe oorzaak van
zwalkend kabinetsbeleid, en de gevolgen zullen nog jarenlang voelbaar zijn. De PVV zal er alles
aan proberen te doen de lasten voor deze middenstand zo veel mogelijk te compenseren.
Immers de nu beschikbare steun compenseert bij lange na niet de enorme financiële schade.
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Wij willen tevens een herziening van het parkeerbeleid zodat de bereikbaarheid van onze
instellingen, bedrijven, winkels en horeca gegarandeerd blijft. Voor de centra moet er een
betaalbare dagkaart komen, en het straatparkeren moet flink goedkoper, omdat wij er van
overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. We willen
immers levendigheid en winkelend publiek en dan zien we liever dat hardverdiend geld van onze
inwoners besteed kan worden bij lokale bedrijven dan in de parkeermeter.
Een voortdurende opwaardering van de stads- en wijkcentra is hard nodig voor een gezond
woon- en ondernemersklimaat. Afgezien van de plannen in Sittard rondom het Huis aan de Markt
en het voormalige Agnetenklooster zien wij graag dat in het centrum van Geleen nu ook echt
wordt doorgepakt. De door het Centrummanagement gepresenteerde plannen om de diverse
hotspots in Geleen met elkaar te verbinden zien wij als zeer kansrijk. Er moet een masterplan
voor komen, zodat de haalbaarheid wordt onderzocht. Het gaat dan om der verbinding tussen:
Glanerbrook, Burgemeester Damenpark, Rijksweg, winkelboulevard, horecazone, marktgebied,
Galfettigebouw, De Hanenhof, het oude raadhuis, het stadhuis. Ook het eindelijk eens
herontwikkelen van het Horecastraatje hoort hier bij, in combinatie met het achtergelegen
Koningsplein en het veiliger maken van de Annastraat en omgeving. Vanuit groter perspectief is
connectie met Brightlands Campus mogelijk voor woningbouw en branding van het centrum.
De PVV wil verder een stabiele economische omgeving creëren met voldoende werkgelegenheid.
Door revitalisering van bedrijventerreinen, campussen, winkelgebieden, centra en kleine kernen
binnen de gemeente worden deze leefbaarder, aantrekkelijker en beter bereikbaar. Bedrijven
moeten de mogelijkheid krijgen om te kunnen uitbreiden en vernieuwen, maar expansie vergt
altijd een integrale afweging in relatie tot de omgeving.
Aantrekkelijker betekent voor de PVV ook het versimpelen en verminderen van regelgeving.
Regels zoals het reclame -en uitstallingsbeleid, worden afgeschaft! Onze centra mogen een eigen
karakter hebben en dit ook tonen; eenheidsworst past niet in onze gemeente.
Wij willen daarnaast meer investeren in het MKB als motor van onze economie; tevens willen wij
de maakindustrie terughalen en verstevigen in onze regio.
De PVV zet in op passende en goed opgeleide werknemers op ieder niveau, die met hun scholing
in onze maak -en kennisindustrie aan de slag kunnen en blijven.
Tot slot vinden wij dat de marktkooplieden, horeca-ondernemers, gemeente en andere
betrokkenen gezamenlijk de beste oplossing voor de zaterdagmarkt en andere evenementen
zouden moeten overeenkomen. Waarbij de voor- en nadelen van het verplaatsen naar het
Kloosterplein goed zouden moeten worden onderzocht, bijvoorbeeld door middel van een
effectenrapportage. Ook de voorkeur van het winkelend publiek c.q. de inwoners moet in kaart
worden gebracht. Op dit moment ontbreekt volledige informatie om een keuze te maken op
welke plek de zaterdagmarkt het beste gehouden kan worden.
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5) Uw Woning en Mobiliteit
Wonen is een grondrecht. Maar een fatsoenlijk, betaalbaar dak boven je hoofd is
al lang niet meer vanzelfsprekend in Nederland. De woningmarkt is een puinhoop.
En die puinhoop is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Het woningtekort
is landelijk inmiddels opgelopen naar meer dan 330.000. De woningen die nog wél beschikbaar
zijn, zijn voor een doorsnee Nederlands gezin vaak onbetaalbaar: koop- en huurprijzen
zijn naar recordhoogte gestegen. De woningnood is een wooncrisis geworden, mede
veroorzaakt door het opengrenzenbeleid van de afgelopen jaren.
De PVV kiest wél voor Nederlanders: ónze woningen
voor ónze mensen!
In de Provincie Limburg zijn de afgelopen bestuursperiodes eindeloze
discussies gevoerd over waar wel en waar niet gebouwd mag worden, over sloop- en
compensatieverplichtingen. Zogenaamd omdat het krimpspook om zich heen grijpt en zou
zorgen voor leegstand. Niets in minder waar. Er moet juist gebouwd worden!
De PVV in Sittard-Geleen wil meer woningen bouwen: méér sociale
huurwoningen, méér middenhuur-woningen en méér betaalbare koopwoningen – voor starters,
gezinnen en ouderen. Gemeenten moeten meer én sneller nieuwe bouwgrond
beschikbaar stellen en bouwvergunningen verstrekken – niet alleen in de stad, maar
ook daarbuiten. Ook voor studenten en jongeren kunnen speciale woonvormen worden
ontwikkeld, waarbij gedacht kan worden aan het herbestemmen van industrieel of bedrijfsmatig
vastgoed naar compacte moderne studio’s. Een woonvorm dicht bij de leefomgeving en bij
natuurlijke ontmoetingsplekken van deze doelgroep, zoals de scholen, parken, stadscentra,
openbaar vervoer en sportterreinen.
De PVV wil een woningmarktbeleid dat zorgt voor veilige en levensloopbestendige woningen.
Dat ervoor zorgt dat bestaande woningen aangepast worden aan de eisen van deze tijd.
De PVV is van mening dat een goed huisvestingsbeleid voor onze gemeente ook moet
waarborgen dat er voldoende passende woningen beschikbaar zijn. Zowel sociale woningen,
seniorenwoningen, starterswoningen, woningen voor midden inkomens en woningen met
aanpassingen voor een bijzondere zorgvraag.
Kortom; géén woningen voor statushouders: ónze woningen voor ónze mensen!
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Het gemeentebestuur moet aan de voorkant duidelijke afspraken maken met
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars over het type en segment woningen dat
gerealiseerd zal worden. Deze marktpartijen verdienen veel geld met woningbouw en –verhuur,
dus dan mag vanuit de overheid ook een tegenprestatie gevraagd worden van hen. Die prestatie
zit hem er in dat er vooral ook nieuwe huizen, appartementen en nieuwe woonconcepten
(compacte studio’s of lofts) worden gebouwd die tenminste wél betaalbaar zijn. Stop met
bouwen van villa’s en snel cashen, maar onderzoek kleinschaligere woonvarianten die ook voor
jongeren, starters, kleine ondernemers aan huis en mensen met minimuminkomen betaalbaar
zijn. Kies voor transformatie van leegstaande kantoorcomplexen en andere bedrijfsbebouwing.

De PVV pleit dus voor meer maatwerk omdat dit keihard nodig is om de schaarse bouwgrond
voor de juiste doelgroep in te zetten. De woningmarkt blijft anders het speelveld van rijke
beleggers, huisjesmelkers en (alleenstaande) statushouders die alles met voorrang bezet houden.
Mobiliteit
Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor onze vrijheid. Daarom wil de PVV mobiliteit
beschikbaar en betaalbaar houden. Zowel het openbaar vervoer als de eigen auto zijn
belangrijk voor iedereen en moeten betaalbaar blijven. Ons wegennetwerk moet dus goed
onderhouden worden en vooral ook veilig zijn voor iedereen. Veilige school-thuisroutes voor
onze kinderen maken hier onderdeel van uit. De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel voor
veel mensen. Het is voor de PVV daarom geen doel op zich om het autogebruik terug te dringen,
en evenmin om autovrije zones in te stellen. Wij zijn ook tegen rekeningrijden.
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6) Uw Energierekening en Klimaatrealisme
Wat de PVV betreft komen er géén windturbines in de gemeente Sittard-Geleen!
De energieopwekking door wind lost in deze vorm niets op. In plaats van duurzaam is het vooral
duur, wordt de CO2 uitstoot niet of nauwelijks verminderd en wordt er nauwelijks bespaard op
fossiele brandstoffen. Omdat er lang niet altijd genoeg wind is, is er een zeer duur "Back-up"
systeem nodig waar ook weer fossiele brandstof voor nodig is.
Iedereen weet dat er voor de realisatie van windparken veel subsidie nodig is.
De productiekosten zijn namelijk veel hoger dan bij kolen, gas of kerncentrales.
Vaak is het hoogspanningsnet niet toereikend en/of moet drastisch verbeterd worden om de
pieken en dalen op te vangen of simpelweg de opgewekte stroom te "vervoeren".
De PVV is tegen windturbines maar sluit de ogen niet voor het energievraagstuk.
Er zijn alternatieven! De meeste daarvan, zoals bijvoorbeeld zonne-energie, moeten nog
doorontwikkeld worden om werkelijk rendabel te zijn. PVV is niet tegen zonnepanelen op daken
van gebouwen, maar in vrijwel alle andere gevallen wel tegen het opofferen van weiland of
andere (schaarse) grond voor zonneparken. Maar ook moeten we durven openstaan voor andere
nieuwe ontwikkelingen zoals Thorium kerncentrales. Deze centrales, die momenteel in India,
China, Japan en Noorwegen ontwikkeld worden, zijn vooral véél veiliger. Niet alleen omdat
nucleaire afval van deze centrales veel geringer is met mindere en korter durende straling maar
ook bestaat er geen kans op een meltdown.
Bovendien is thorium praktisch gratis, in vele landen aanwezig en produceert per
gewichtseenheid 200 keer zo veel energie als uranium of 3500 keer zo veel als steenkool.
Hier liggen dus kansen!
De PVV is daarom van mening dat er veel beter geïnvesteerd kan worden in onderzoek en
ontwikkeling van alternatieven die werkelijk duurzaam en rendabel zijn. Wellicht kunnen nieuwe
ontdekkingen een rol spelen maar voor de kortere termijn lijken thoriumkerncentrales, kernfusie
en niet te vergeten geothermie (aardwarmte) prima alternatieven om ons op te richten.
In 2021 begon men te denken aan small modular reactors, die zijn sneller te bouwen én
goedkoper dan de klassieke installaties die we nu kennen.
In ieder geval moeten we af van de plannen voor windturbines in Sittard-Geleen (momenteel in
Holtum-Noord); niet alleen omdat het niets oplost maar vooral omdat het voor de bewoners en
omliggende bedrijven een complete nachtmerrie is die indruist tegen alle ideeën van welzijn.
Het klimaatbeleid mag wat de PVV betreft niet betekenen dat onze inwoners gedwongen worden
tot allerlei maatregelen en daarvoor ook nog eens de volledige rekening gepresenteerd krijgen!
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7) Uw Inspraak, Cultuur en Bestuurscultuur
De PVV wil investeren in festivals en culturele evenementen die de eigen lokale cultuur, tradities
en streektaal stimuleren. En daarmee bijdragen aan de bescherming van ons eigen (culturele)
erfgoed. Wij staan voor het behoud en het doorgeven aan de komende generaties van onze
Limburgse normen en waarden, gebruiken en tradities.
De PVV denkt hierbij bijvoorbeeld aan de ondersteuning van onze carnavalsverenigingen,
fanfares, harmonieën en schutterijen en onze streektaal. Tevens staan wij sterk voor het behoud
van onze bibliotheken en muziekscholen. Voorbeelden zijn er genoeg, ondersteuning blijft vaak
uit omdat er te veel geld gaat naar elitaire kunst of overbodige (multi) culturele projecten. De
vorm waarin muziekonderwijs wordt gegoten is voor ons niet leidend, maar de resultaten tellen.
Vanzelfsprekend zijn wij voor het behoud van Sinterklaas en Zwarte Piet, het mogen afsteken van
vuurwerk tijdens de Eindejaarswisseling, maar ook het mogen oplaten van balonnen op
feestelijke momenten. Allemaal tradities die door politiek correcte drammers geprobeerd
worden om zeep te helpen en vervangen dreigen te worden door het Suikerfeest en dergelijke.
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Vergroten inspraak burgers
De PVV is een groot voorstander van inspraak door burgers. Het bestuur is er per slot van
rekening voor de inwoners van onze gemeente. De PVV wil daarom dat de burger vooraf meer
betrokken wordt bij het bestuur en de besluiten die genomen worden.
Hierbij kunnen wijk -en buurtplatforms, inspraakavonden en raadsrondes een rol spelen.
Daarnaast wil de PVV dat er makkelijker referenda en enquêtes gehouden kunnen worden.
Wij pleiten voor een correctief bindend referendum!

Bestuurscultuur in Sittard-Geleen
De politiek in Sittard-Geleen bevat nog té veel elementen van monisme; coalitiepartijen die veelal
als absoluut meerderheidsblok kritiekloos voorstellen van het college verdedigen. Controlerende
macht en uitvoerende macht zijn zonder dualisme in één hand, wat feitelijk resulteert in een
“dictatuur van de coalitie”. PVV beseft dat compromissen noodzakelijk zijn om in coalitieverband
te kunnen functioneren, maar in Sittard-Geleen lijkt een nagenoeg volledige uitholling te hebben
plaatsgevonden. In debatten lijkt nauwelijks tot geen invloed meer mogelijk te zijn op het oordeel
van de fracties, en daarmee is het de norm dat ook het stemgedrag en dus het besluit ver van te
voren al lijkt vast te staan. Een ander fenomeen waar wij tegen blijven strijden is het cliëntelisme.
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8) Islamisering tegen gaan
De islam druist in tegen de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat. De ideologie
van de islam gaat namelijk uit van geschriften, terwijl een goed functionerende rechtsstaat
gebaseerd zou moeten zijn op rationele wetten. Wij zijn daarom van mening dat de ideologie van
islam, en met name het salafisme per definitie conflicteert met onze normen, grondbeginselen
en rechtszekerheid. Zoals gelijkwaardigheid van vrouwen, homo’s en andersdenkenden.
De ideologie van de islam blijkt in dit verband juist níet tolerant te zijn.
De PVV in Sittard-Geleen wil er daarom geen nieuwe moskeeën bij hebben, en streeft naar
sluiting van moskeeën waar salafistisch gepredikt wordt, dat immers een regelrecht gevaar
oplevert voor onze veiligheid. Hoewel wij beseffen dat dit juridisch lastig uitvoerbaar is, en omdat
bij de meeste andere partijen politieke correctheid een goede inhoudelijke discussie de kop in
drukt, zullen wij vanuit zo veel mogelijk hoeken dit thema blijven aankaarten. Denk daarbij aan
bevoegdheden die de Burgemeester heeft op basis van handhaving en strafrecht, maar denk ook
aan de normalisering van strijdige situaties via het bestemmingsplan en andere regelgeving.
Tevens blijven wij aandacht vragen voor de aanpak van onofficiele shariahuwelijken, gedwongen
prostitutie, fatwa’s, salafistisch weekendonderwijs, radicaal gepredik (imams) en straatterreur
door niet-westerse allochtonen in onze stadscentra.
De PVV staat voor sluiting van broeinesten van radicalisering, die vaak verscholen zijn in
gebedsruimtes en daarom lastig zijn aan te pakken. De Al Houda moskee in Geleen is daar een
toonvoorbeeld van gebleken, als we kijken naar het rapport van de Parlementaire
Enquetecommissie dat begin 2020 is opgeleverd. In de media is bovendien de onderzoeksvraag
gesteld of er een verband bestaat tussen een grootschalig europees drugskartel met OostEuropese en islamitische groeperingen, kopstukken en moskeën in de grensregio van NederlandBelgië (Maasmechelen-Hasselt). Wij blijven de Burgemeester daarom aansporen alle schakels in
dit criminele netwerk (en het fenomeen van spookburgers) keihard aan te pakken. De PVV vindt
dat het ondersteunen van betrokken islamitische entiteiten afgelopen moet zijn. Dit netwerk
moet opgespoord en ontmanteld worden en de betrokkenen moeten keihard aangepakt worden.
Asielzoekers, statushouders en AZC’s
De PVV wil dat asielzoekers worden opgevangen in de regio’s grenzend aan het land van
herkomst. Dit houdt automatisch in dat de PVV dus geen AZC’s binnen onze gemeente wenst.
Daarnaast wil de PVV dat de voorrang, die statushouders momenteel op de sociale woningmarkt
krijgen via het gemeentelijke beleid (en prestatieafspraken met woningcorporaties), per direct
wordt afgeschaft. De PVV wil geen bed, bad en brood regelingen voor uitgeprocedeerde
asielzoekers. Afgewezen betekent ook daadwerkelijk afgewezen. Uitgeprocedeerden dienen dus
onverwijld te worden teruggestuurd en niet in de illegaliteit gedoogd te worden.
Tranentrekkende moties of andere pogingen hen hier te houden worden door ons verworpen.
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Overzicht van onze afgelopen raadsperiode
Wat hebben wij in Sittard-Geleen allemaal al bereikt de afgelopen raadsperiode?
In talloze dossiers hebben we ons zo bekende PVV geluid laten horen. We zijn één van de fracties
die het meest actief is geweest met het indienen van schriftelijke vragen aan het College van
Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van beleid. Ook hebben we niet stilgezeten
door het indienen van heel veel Moties en Amendementen, waarmee we invloed hebben
uitgeoefend op de wijze waarop onze gemeente is bestuurd. Hierbeneden volgt een opsomming.
* PVV Motie Witte Anjerperkje is aangenomen op 11 november 2021
Samen met lokale veteranen op een passende plek een perkje aanleggen die tijdens
Veteranendag in gebruik wordt genomen, als symbool voor respect en waardering.
* PVV Motie Energiearmoede in kaart brengen is op 11 november 2021 helaas verworpen.
Hiermee willen wij onderzoeken welke oorzaken en oplossingen er zijn voor huishoudens die
problemen hebben met hun energierekening door de hoge gasprijzen en klimaatgekte.
* PVV Inbreng bij de Begrotingsbehandeling 2022 dat €700.000 wordt geinvesteerd in extra
cameratoezicht in de stadscentra, maar dat ook andere aandachtsgebieden in beeld komen.
* PVV Motie Windpark Holtum is aangenomen op 11 november 2021
Om de bouw van Windturbinepark Holtum te stoppen, vanwege de recente uitspraak van de Raad
van State, waaruit partijen de voorkeur geven aan het afwachten van landelijke richtlijnen en
normeringen. Ongeacht welke normering dan ook zal de PVV tegenstander blijven van
windturbines in Holtum en de omliggende dorpen. Het zijn subsidieslurpende gehaktmolens.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 21 oktober 2021 over zorgelijke signalen van
Wmo-aanbieders die afhaken, wat te maken zou hebben met de inkoopprocedure.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 26 juli 2021 over de talloze zorgen die rondom
Schwienswei zijn geuit over de plannen voor een vakantiepark op de ESCS-locatie.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 1 juli 2021 over het signaal dat Intersport definitief
weg zou moeten gaan uit Retailpark Sittard-Geleen (voormalige Gardenz).
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 14 september 2021 overlast in Broeksittard.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 4 september 2021 over verloedering Lindenheuvel,
om vooral het groenonderhoud, de scheve trottoirs en afvaldump aan te pakken.
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* PVV Motie van wantrouwen over het Groene Net op 26 april 2021 is verworpen wegens het
onvoldoende verstrekken van informatie en het niet in stelling brengen van de raad. De PVV blijft
tegenstander van HGN, niet alleen vanwege mismanagement, maar ook omdat er betere
alternatieven moeten worden onderzocht voor de biomassacentrale in Sittard.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 4 februari 2021 problemen bij Jeugdzorg.
* PVV Motie Verlaging Parkeertarieven op 15 december 2020 is helaas verworpen.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 3 december 2020 vertrek COOP uit Ligne.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 2 december 2020 inzake Energie Cooperatie.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld eind 2020 Shariahuwelijken en Spookburgers.
* PVV Motie Zorgenvrije Jeugd is 12 november 2020 verworpen, waarin wij opriepen met MBO
en HBO in gesprek te gaan over behandeling van psychische gezondheid bij jongeren.
* PVV Motie OZB normalisatie is 12 november 2020 verworpen, om de OZB te verlagen.
* PVV Amendement Mantelzorgcompliment verhogen is 12 november 2020 verworpen.
* PVV Amendement Hondenbelasting verlagen is 12 november 2020 helaas verworpen.
* PVV Amendement Terrasgelden verlagen is 12 november 2020 eveneens verworpen.
* PVV Motie Blije Bijen is unaniem aangenomen op 12 november 2020 tegen onnodig gif.
* PVV Motie Sociale Coöperatie is unaniem aangenomen op 14 november 2020
Waarmee onderzocht zal worden een coöperatie opgericht kan worden om inwoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij ontwikkeling van talenten en werk.
* PVV Motie Horecastraatje naast het stadhuis in Geleen is op 9 juli 2020 helaas verworpen.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 12 juni 2020 over beëindiging vergunning Al Houda
moskee naar aanleiding van overtreding van het bestemmingsplan na controles.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 11 juni 2020 over stoppen huurverhoging.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld 1 mei 2020 verplichte inburgering nieuwkomers.
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* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld op 3 maart 2020 tegen extra opvang asielzoekers.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld 4 februari 2020 verkeersveiligheid Bloemenmarkt.
* PVV Motie Handhaving bij het terrein van Al Houda is op 1 februari 2020 verworpen.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld op 1 februari 2020 problemen centrum Sittard.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld op 14 oktober 2019 over salafisme op scholen.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld op 29 september 2019 brand in biomassacentrale.
* PVV Motie Zorgbuurthuizen is unaniem aangenomen op 26 september 2019
Waarmee een lokale aanpak wordt onderzocht voor het ontwikkelen van kleinschalige woon-zorg
vormen. Het concept kan een positieve bijdrage leveren aan het efficiënter organiseren van zorg,
aanpakken van eenzaamheid, tegengaan van ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld 12 augustus 2019 afvaldumpingen buitengebied.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend 16 mei 2019 bomenroosters centrum Geleen.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen gesteld 12 april 2019 bezuiniging Reinigingsdienst WM.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend 12 februari 2019 over te hoge parkeertarieven.
* PVV Motie Protestvrije Kinderen is aangenomen op 1 november 2018 zodat bij demonstraties
en protesten pro-acties handhavend wordt opgetreden, vooral wanneer kinderen daar getuige
van worden. Geen protesten tegen kinderfeesten zoals Sinterklaas!
* PVV Motie Herijking Proces Middengebied Obbicht-Grevenbicht op 2 oktober 2018.
Waarmee wij helaas tevergeefs hebben geprobeerd de voorkeursvariant van het College met
bebouwing in het Middengebied tegen te houden. Door te verlangen dat aanvullende
onderzoeken zouden worden uitgevoerd en alternatieve varianten zouden worden onderzocht.
De (coalitie)meerderheid heeft deze motie weggestemd.
* PVV Schriftelijke art. 43 vragen ingediend op 1 augustus 2018 rattenoverlast stadscentra.
* PVV Motie Anti-Radicaliseringsbeleid is aangehouden op 5 juli 2018.
Met deze motie hebben wij een raadsbrede discussie gevoerd over de gevaren van radicalisering
in relatie tot de islam. Ook is de zorgwekkende situatie van Al Houda moskee Geleen besproken.
Uiteindelijk is de verhuurvergunning van het moskeebestuur voor de loodsen ingetrokken.
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TOT SLOT
Wij mogen wel concluderen dat de gevestigde orde in Sittard-Geleen is wakker geschud.
Ze zijn nog lang niet van ons af! We hebben veel reacties uit de samenleving ontvangen op al
onze goede initiatieven. Ons hernieuwde programma voor de komende verkiezingen 2022-2026
ligt nu voor u. Wij hopen dat onze standpunten duidelijk staan verwoord. De PVV in SittardGeleen is er voor u en gaat de komende periode verder strijden in onze mooie gemeente.
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