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In oktober zijn besluiten genomen over de binnenstedelijke ontwikkeling van Sittard en 
Geleen. Met als uitgangspunten om inwoners en ondernemers duidelijkheid en continuïteit te 
bieden en toegezegde provinciale subsidies veilig te stellen. En er ook voor te zorgen dat niet 
meer geld wordt uitgegeven dan er is. Met deze besluiten lopen burgemeester en wethouders 
voor op de Kadernota 2019. Daarin staan de nieuwe keuzes voor de centra van Sittard en 
Geleen. 

U wilt bij de gemeente een uitkering aanvragen of een Wmo-voorziening. Of u heeft jeugdzorg nodig, maar u 
weet niet hoe u dat moet doen. U kunt hierbij hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit kan een 
vrijwilliger of professional zijn. Deze hulp is gratis. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat iedereen mee 
moet kunnen doen in de maatschappij. En mensen die dat niet zelfstandig kunnen, krijgen daarbij hulp.

Uw belang staat voorop
De cliëntondersteuner helpt u om zo goed 
mogelijk te beslissen over uw hulp of 
zorg. De ondersteuner geeft u informa-
tie, advies en regelt praktische zaken bij 
de gemeente of andere instanties. Een 
cliëntondersteuner werkt altijd onafhan-

kelijk, dus los van de gemeente of (Wmo-)
aanbieders. Uw belang staat altijd voorop.

Aanvragen
Heeft u behoefte aan ondersteuning? Bel 
dan het centrale telefoonnummer: 088-
0102222. Afhankelijk van uw behoefte en be-

nodigde kennis kijken professionals wie u de 
beste ondersteuning kan bieden. Afhankelijk 
van uw situatie kan dat een professionele 
cliëntondersteuner zijn of een vrijwilliger.

Meer informatie
Komt u er niet uit of wilt u advies van de 

gemeente? Neem dan contact op met 
het Wmo Adviescentrum. Dat vindt u op 
de begane grond (Oost) in Zuyderland 
Medisch Centrum Sittard-Geleen. U kunt 
er op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur 
binnenlopen. Bellen (tel. 046-4778841) of 
mailen (wmo@sittard-geleen.nl) kan ook.

VANAF JANUARI DIENSTVERLENING UITGEBREID

Cliëntondersteuner helpt u gratis

BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING

De gemeenteraad neemt in de ver-
gadering van 7 februari een besluit 
over het plan voor de bestuurlijke 
huisvesting. De provinciale monumen-
tensubsidie van € 500.000 wordt deels 
overgeheveld naar het oude Raadhuis 
in Geleen, om dit los te koppelen van 
het gemeentehuis. De begeleiding van 
startende ondernemers in beide centra 
blijft gehandhaafd en de aankoop van 
panden in het Horecastraatje in Geleen 
gaat ook door. Deze besluiten, inclusief 
de begrotingswijziging die daarvoor 
nodig is, heeft de gemeenteraad be-
sproken tijdens de raadsavond en in de 
vergadering van december. 

Hoewel de besluiten op ruime in-
stemming konden rekenen, waren er 
toch ook wel wat vragen. Zo wilden de 
fracties zeker weten of het overhevelen 
van de provinciale subsidie wel goed 
is besproken met de provincie. En of 
de aankoop van panden in het Horeca- 
straatje betekent dat het plan voor de 
herhuisvesting van de ambtenaren nog 
steeds doorgaat. Ook had de gemeen-
teraad vragen over het doorgaan van 
de plannen voor Zitterd Revisited en 

het centrum van Geleen. En wilden de 
raadsleden een plan voor de binnen-
stedelijke ontwikkeling in Sittard en 
Geleen.

Het college kon de fracties groten-
deels gerust stellen. De monumenten-
subsidie mag voor een bedrag van 
€ 200.000 worden overgeheveld 
naar Geleen. En de plannen voor de 

Gemeenteraad maakt 
keuzes

Flamencodansen tijdens 
vrijwilligersweekend 2018

ambtenaren zijn niet gewijzigd. Of alle 
plannen voor Zitterd Revisited en het 
centrum van Geleen nog doorgaan, 
kon het college niet toezeggen. Het 
plan komt er wel. De gemeenteraad 
keurde de besluiten en de voorgestelde 
begrotingswijziging goed. Als de 
Kadernota 2019 klaar is, gaat de 
discussie verder, in gesprek met de 
samenleving.

UIT DE GEMEENTERAAD

Op 16 en 17 maart 2019 organiseert 
de gemeente Sittard-Geleen voor 
de 4e keer het vrijwilligersweekend. 
Tijdens dit weekend worden er tal 
van leuke activiteiten georganiseerd, 
waaraan alle vrijwilligers van de 
gemeente Sittard-Geleen kunnen 
deelnemen. De aanmeldingsperiode 
voor het vrijwilligersweekend gaat 
van start op 4 februari via 
  www.sittard-geleen.nl/

vrijwilligers. 
Meld u uiterlijk voor 1 maart aan!

NLdoet
Het vrijwilligersweekend valt ook dit 
jaar weer deels samen met NLdoet. 
Het Oranje Fonds organiseert op 15 
en 16  maart, samen met duizenden 
organisaties in het land, NLdoet; 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwillige 
inzet in de spotlights en stimuleert 
iedereen om een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te steken. 
Meer info vindt u op  www.nldoet.nl
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