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Terugblik
Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om terug te blikken naar
de zittende politici en bestuurders. - Gekeken naar de afgelopen vier jaar:

1 Wie is de meest zichtbare wethouder in Sittard-Geleen?
(n=226)
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Weet niet

Ik ken geen wethouders

3%

Geen van alle zijn zichtbaar

Wethouder Astrid Verblakt

Wethouder Pieter Meekels

Wethouder Noel Lebens

4%

Alle wethouders zijn even
zichtbaar
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Wethouder Bert Kamphuis

Wethouder Ruud Guyt

6%

Wethouder Leon Geilen
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18% antwoordt "Geen van alle zijn zichtbaar" op vraag "1 Wie is de meest zichtbare wethouder in
Sittard-Geleen?."

Toelichting
Wethouder Leon
Geilen






Wethouder Ruud
Guyt






Wethouder Noel
Lebens



Altijd aanwezig als er wat geopend wordt en bij evenementen. Zou liever zien
dat hij zich zou inzetten voor Geleen!
Bij bijeenkomsten betreffende bezuinigingen binnen de Wmo was hij bijna altijd
aanwezig
Gaat vaak in gesprek met inwoners
Veel aanwezig en goed benaderbaar
Dat was in verband met duurzaamheidsprojecten omdat ik er zelf mee te maken
had. Wethouders hoeven wat mij betreft niet te pas en te onpas met de foto in
de publiciteit. Alleen als het zinvol is, voor iets wat onze inwoners aangaat, niet
voor hun eigen hachje ....
In verband met jeugdolympiade en de zwembaden.
Maar dit is verre van een compliment.
Zolang het maar geen Meekels is https://youtu.be/U59siIpNZW8
25000 handtekeningen tegen een persoonlijk prestige project van deze
wethouder en de burger mag betalen!!!
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Wethouder
Pieter Meekels




De heer Lebens valt alleen op in negatieve zin. Hij is een alleen heerser. Hij
"rules the waves " Tuintjes kwestie, Volt kwestie, als het maar Tiroler muziek is,
dan kan alles. Hoogmoedswaanzin bij De Domijnen. Deze man heeft oren om ze
in het zand te steken. Is geen democraat, machtspoliticus. Geleerd van zijn
voormalige compaan in Maastricht ook zo'n figuur.
Echter wel in negatieve zin!
Helaas in negatieve zin. Door het doordrukken, respectloze behandeling van
anderen en onfatsoen in politiek. Uitspelen van partijen, rommelen met
informatie.
In negatieve zin
In negatieve zin absolute winnaar. Is in mijn ogen de persoon met de meeste
zeggenschap binnen het college.
In positieve zin is er geen sprake van "zichtbare" profilering.
Maar wel in negatieve zin. Hij is weliswaar de meest opvallende wethouder,
maar heeft door zijn regenteske houding totaal geen oog voor wat er in de
samenleving gebeurd. Gaat in eerste instantie voor megalomane projecten
(sportzone, herhuisvesting ambtenaren) maar doet niet voor de inwoners!
Meest genoemd in de Limburger, veelal in negatieve zin. Niet helemaal terecht,
want Meekels was minder zichtbaar, maar trok aan de financiële touwtjes.
Weet steeds de publiciteit te halen met zijn regentenhouding in moeilijke
dossiers
Een wethouder die het meeste opvalt met zijn vaak negatieve beslissingen en
die deze neemt zonder de raad te informeren
Positief zichtbaar als financiële man

Wethouder
Astrid Verblakt



Rustig en sympathiek persoon. Althans die uitstraling heeft ze. Volgens mij heeft
ze ook wel begrip voor de personen die echt in de problemen zitten.

Alle wethouders
zijn even
zichtbaar



Er moet een nieuwe wet komen voor wethouders maximaal 2 periode

Geen van alle zijn
zichtbaar



Als met problemen of een vraag zit ,over het algemeen krijg je altyd iemand
anders aan de telefoon.
Berry van Rijswijk
Mn Leben's is uit om zichzelf in de picture te zetten.
Bij alle wethouders staat het belang van Sittard voorop.
Wel over maar niet voor de gewone burger die niet op de voorgrond treedt .
Ze hebben slecht werk geleverd kijk naar onze stad leegstand in de nieuwbouw
is het item dito en over de financiële situatie maar te zwijgen, en nu mogen de
burgers er weer voor opdraaien.
Zie zoveel zaken in Sittard / Geleen waar wat aan gedaan kan worden of waar
men zicht aan stoort. Je vraagt je af of de bestuurders van ons wel in de
gemeente wonen of er komen. Als wij het zien moeten zij die zaken toch ook
zien en er iets aan doen.







Weet niet




Een paar amen wel eens gehoord, weet er verder niets van.
Het is maar wat je met zichtbaar bedoeld?
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1.1 Wat kunnen de andere wethouders van deze wethouder
leren?
(meerdere antwoorden mogelijk)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

33%
24%
13%

(n=125)
23%

16%
12%

Het meest gekozen antwoord (33%) op vraag 1.1 Wat kunnen de andere wethouders van deze
wethouder leren? is: "Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:



























Anders dan dhr lebens luisteren naar wat leeft onder de inwoners
Belangstelling voor cultuur
Benaderbaarheid én dossierkennis
Betrokken en kennis van zaken
Betrokkenheid bij Sittard
Daadkracht
De eerlijkheid en ze is benaderbaar / aanspreekbaar.
Eerlijkheid
Geld over de balk smijten
Goed doen door gewoon te blijven
Hoe het niet moet (3x)
Hoe zij het niet moeten doen!
Inwoners als serieuze gesprekspartner zien
Inwoners serieus nemen en zoeken naar manieren daarvoor
Inzet voor de wijkplatforms
Liever niks, want hij komt niet erg positief in het nieuws.
Luisteren naar de burger en een eerlijke benadering van een probleem, klacht en/of vraag
Luisteren naar inwoners
Luisterend oor richting de burger
Managementvaardigheden
Meer onder de mensen komen
Menselijke kant
Menselijkheid en betrokkenheid
Minder arrogant zijn
Minder zwabberen
Naar mensen luisteren
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Niet veel, hij komt bij niet altijd positief over
Oprecht luisteren en er iets mee doen
Positief zichtbaar zijn
Praten met de burger
Staat klaar voor iedereen en is dag/nacht bereikbaar
Toegankelijk
Toegankelijker zijn
Tot de orde roepen.
Visueel aanwezig zijn
Ze is zichtbaar in de wijken en als er wat speelt op sociaal gebied
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
Zet zich nog voor de mensen in zonder eigen belang

Toelichting






B en w nemen te veel beslissingen buiten de raad kijk maar naar de financiele problemen van
de gemeente
Bestuur is alleen met persoonlijke profilering bezig en niet met
(Collectief) belang voor de staf
Betrokken bij inwoners Geleen
Gedraagt zich alsof hij God is
Hij blijft op stoel vd politicus zitten en is niet in staat om zich in te leven in de hulpbehoevende
situatie van de burger
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En als gekeken wordt naar de raadsleden.

2 Heeft u de afgelopen raadsperiode contact gehad met een
raadslid?
70%

(n=226)

65%

60%
50%
40%

34%

30%
20%
10%
1%
0%
Ja

Nee

Weet niet

65% antwoordt "Nee" op vraag "2 Heeft u de afgelopen raadsperiode contact gehad met een
raadslid?."

Toelichting
Ja











Nee






Dhr. Piet Veugen. Van Ouderen Politiek Aktief
Die kon niets voor me betekenen, wel wist hij me te vertellen dat ik alles verkeerd had
aangevraagd maar hij zelf kwam er ook niet mee uit de voeten.
Diverse keren over het schandalige parkeerbeleid. Mensen worden in de val gelokt, en
door boa’ s verbaliseerd
Els Meeuwis-Stans
Ik ben bestuurslid van GroenLinks dus heb ik veel contact met mijn fractie.
Ja over illegaal storten . maar is uitzichtloos .
Met raadslid CDA over ernstige geluidsoverlast oktoberfeest voor omwonenden van de
schootsvelden. Ik ben erg teleurgesteld door het gebrek aan interesse en het ontbreken
van een eigen visie bij dit raadslid wat deze geluidsoverlast en de manier waarop de
gemeente daarmee omgaat betreft.
Paul Verjans
Volg meerderen op facebook, maar kom ze ook regelmatig tegen.
De gemeenteraad doet toch wat ze zelf wil voor miljoenen rood staat
Je weet nooit of dat raadslid de dag erna nog in die partij zit en dat geldt i.v.m. de talloze
verkleuringen niet alleen in de tijd voor Pasen.
Nee, als ik met een vraag zit en die aan de telefoon medewerker stel dan zoekt die naar
de persoon die erover gaat.Ik heb nog nooit iemand van de wethouders aan de lijn gehad.
Wel een aantal keren banaderd maar nimmer teruggebeld, was zeker nog geen
verkiezingstijd !
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2.1 Waarover ging dit gesprek?
(n=77)

60%

53%

50%
40%
30%

22%

20%
10%

11%

10%
3%

0%
Vertel ik niet

Anders

Ik heb een klacht over de
gemeente

Ik vind dat er iets aan de
overlast van een bedrijf
gedaan moet worden

Ik heb met een paar buren een
goed idee voor onze wijk/ ons
dorp

Ik wil een (bouw)vergunning

0%

53% antwoordt "Anders, namelijk:" op vraag "2.1 Waarover ging dit gesprek?."

Anders, namelijk:

























Afdeling
Afval, omgeving, armoedebestrijding en duurzame energie
Algemeen maatschappelijke toestand(en)
Algemene dingen in de stad
ALGEMENE ZAKEN
Behoud Laco Glanerbrook
Bomenkappen
Burgemeester Damenpark
Burgerinitiatief AED
Deel worden van de oppositie
Glanerbrook
Ideeen gegeven
Ik ben lid van een wijkplatform
Ik had een voorstel gedaan voor een algemene voorziening in Sittard die wenselijk zou zijn.
Inburgering
Ivm Poppodium Volt
Met diverse raadsleden regelmatig informele gesprekken
Milieuvraagstuk
On eerlijke hand having
Onbetrouwbaarheid raadsleden
Onderhoud openbare ruimte
Onderzoek
Ontwikkeling gezondheidszorg in toekomst
Opzet vrijwilligersactiviteiten
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Over cultuur, schootsvelden en museum
Pagina van afvaldumping
Partij bijeenkomst
Persoonlijk
Prive
Slechte staat van het wegdek
Sociaal
Van alles en nog wat
Vereniging
Verkeer in centrum sittard
Verkeerssituatie
Verkiezingen
Waarom wij als motorrijders (Niet zijnde OMG's ) worden gediscrimineerd.
Werkgerelateerd (2x)
WMO
Zakelijke contacten
Zie boven
Zie vraag 2

Toelichting
Ik heb met een paar
buren een goed idee
voor onze wijk/ ons
dorp



Dezelfde regels voor stad en dorp .ook in de dorpen kleinschalig bouwen

Ik heb een klacht
over de gemeente



Veel klachten: Ligne, Casa Piano

Anders, namelijk:



Als normale motorrijders wordt je in Sittard Geleen bijna overal gediscrimineerd.
Waarom mogen wij geen eigen ruimte hebben waar wij terecht kunnen net zoals
veel andere verenigingen?????? Wij hebben niets te maken met een of andere
club welke negatief in de media worden gebracht.
In het kader van de Carnaval
Wantoestanden achter menige voordeur in de gemeente Sittard.Mensen die
geen zorg kregen of in schuldsanering zaten
Wij kwamen uit Leeuwarden waar mijn vrouw al jaren lang een elektrische
rolstoel had, deze gemeente gaf de rolstoel mee naar Sittard-Geleen ter
overnamen maar de gemeente Sittard-Geleen wilde dit niet. Het geklungel van
het WMO resulteerde dat mijn vrouw 15 maanden lang binnen moest blijven
zitten omdat ze niet meer beschikte over haar rolstoel. Zo zwaar wordt een
criminele niet eens gestraft, deze krijgen een taakstraf voor hun misdaad van een
paar weken en zijn klaar.
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2.1 Waarover zou u met een raadslid contact willen hebben?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=140)

60%
51%
50%
40%
30%

25%

20%
4%
Ik vind dat er iets aan de overlast
van een bedrijf gedaan moet
worden

0%

4%
Ik heb met een paar buren een
goed idee voor onze wijk/ ons
dorp

9%

10%

9%

Vertel ik niet

Anders

Ik heb een klacht over de
gemeente

Ik wil een (bouw)vergunning

Nergens over

0%

Het meest gekozen antwoord (51%) op vraag 2.1 Waarover zou u met een raadslid contact willen
hebben? is: "Nergens over".

Anders, namelijk:



















Afschaffing hondenbelasting
Ander parkeer beleid
Bomenoverlast
Datzelfde zich meer inzittenden luisteren naar de wensen van de bewoners.
De dorpspolitiek die er bedreven wordt
De ongelijkheid in deze gemeente
Een bouwinitiatief
Groenvoorziening gemeente neemt dramatisch af, glasvezel voor burgers
Heeft geen zin
Het geheel van discussies, nog steeds zijn we geen stad, slechts een gemeente met meerdere
steden. Absurd gewoon.
Hoe dhr Lebens uit de gemeente politiek te krijgen!
Ik heb ideen aangedragen via mail, naar het algemene mailadres en daar nooit meer iets van
gehoord
Ik vind de gemeente redelijk onbenaderbaar. vb. E-mail, overal op afspraak
Ik zou graag een open en eerlijke standpuntinname willen zien, horen. lezen. Geen vage
'wolkenbespiegelingen.
Klimaat investeringen
Mogelijkheden bespreken voor ondernemers in sittard
Onderhoud openbare ruimtes
Onderscheid beleid Geleen en Sittard en Born
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Ongelijkheid in het handhaven van strafbare feiten .
Ons dorp Born loopt leeg qua winkels .... raar beleid en dure huurprijzen maken alles kapot
Op dit moment niet nodig...
Over de afschuwelijke teksten zoals die bij Casa Piano in Born ons straatbeeld kleuren wat een
afgang dat jullie dit toelaten.
Over de overdreven regeltjes die de winkeliers in Geleen opgelegd worden.
Over de raambekleing van Casa Piano in Born een schande voor het dorp.
Over de teloorgang van de winkelcentra van Sittard en Geleen
Over Geleen, onze wijk
Overlast door drugsscene in de wijken en het vuildumpen in buitengebieden
Schoonheid stad en ouderen
Te veel schuld maakt de gemeente met dure kunstwerken en altijd krijgen ze toch hun zin
Veigheid, Ouderen, Voorzieningen ouderen. Jeugd
Verkeersoverlast en geluidsoverlast Winston Churchilllaan
Verkeersoverlast Winston Churchilllaan
Verpaupering van de wijk
We hebben via buurtafvaardiging contact met hem
Winkel in Ophoven
Wmo

Toelichting









De gemeente is erg afstandelijk/formeel. e-mailverkeer is onmogelijk. Alles door de pipeline van
afspraken digitaal maken.
Mag meer naast de burgers staan ipv er boven. Zo voelt dat
Ik vind het ongelooflijk hoe ze met geld omgaan, nieuwe bouwprojecten waar ze eigenlijk geen
geld voor hebben. En dit financieren met geld dat ze nog niet hebben, of plukken uit de
hondenbelasing of potje voor mantelzorgers
Is niet meer van deze tijd, de tijd van kar-honden is voorbij.
Ook raadsleden willen alleen maar zelf op pluche, zie ook Alle partijeisselingen, dat
Is echt ongehoord,
Ok g
Te weinig inspanning voor 1 grote stad als geheel. Bijvoorbeeld het niet toekennen van een
trainingscomplexvoor fortuna sittard. Maar ook de zichtbaarheid op de naamsborden vanuit de
autosnelweg.
We hadden kortstondig eindelijk een winkel in buurt Ophoven. Dit heeft Guyt naar de klote
geholpen. Eindelijk konden mensen met rollator etc. zelf in de buurt naar de winkel nee de
regeltjes moesten gevolgd worden. Hij begrijpt nog steeds niet dat regels er zijn om te breken
dat doet de overheid al zo vaak.
Ze gooien met het geld van de burger. En als iemand echt iets nodig heeft, is er geen geld voor.
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3 Welk raadslid sprong er de afgelopen vier jaren het meest
er uit?
60%

(n=216)

49%

50%
40%
30%

28%
23%

20%
10%
0%
Raadslid:

Ik ken geen raadslid

Weet niet

49% antwoordt "Weet niet" op vraag "3 Welk raadslid sprong er de afgelopen vier jaren het meest er
uit?."

Raadslid:



























A. Houtakkers
Berry van Rijswijk
Burgerraadsleden doen meer
De club van elf
Els Meeuwis-Stans
Geen (2x)
Geen een
Geilen
Houtakkers
In de media, alle gelijk
In negatieve zin Ton Raven
Ivo Tillie (2x)
Jack Reinet
Jack Renet (2x)
Jack Rennet
Kim Schmits
Kim Schmitz (9x)
Lebens (3x)
Leon geilen (2x)
Leon Geilen
Marcel Claessen
Martin Dormans
Math de Loo
Nancy Kaufmann
Noel Lebens (4x)
PETER HENSSEN
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Raven (5x)
Renet
Renet en raven
Tillie
Ton raven
Ton Raven (2x)
Ton raven wel negatief
Ton Raven en Jack Renet
Ursula Wijnen
Vernhout
Wijnen
Wil krekels (2x)
Wil Krekels
Wim Clerx (2x)

Toelichting
Raadslid:





Een van de weinigen die het falend financieel beleid van de coalitie aan de kaak
durfde te stellen.
Gedreven iemand die weet wat in de stad speelt en altijd bereid is om vragen te
beantwoorden.
In de negatieve zin
In positieve zin. 4 jaar zichtbaar en actief, ook buiten verkiezingstijd.
Met als absolute kartrekker Krekels. Snapt niet eens wat de heer Cox wil zeggen
in zijn Nieuwjaars toespraak met kleur verschieten. Cox is de enige respectabele
en integere bestuurder in deze gemeente
Slecht taalgebruik en pas een half jaar voor de verkiezingen wakker geworden.
Stonden geregeld in krant met hun mening en waren duidelijk hoorbaar tijdens
raadsvergaderingen
Vallen op door niet op te vallen die wel opvalt de Burger die valt op om de
wensen van de burgers te negeren. O.a. de wal in centrum. Hij gedraagt zich
daarin als een Poetin.
Voerde critisch maar ook constructief oppositie.

Ik ken geen
raadslid




Geen enkel raadslid sprong er positief uit.
Niet een is mij opgevallen die redelijk presteerde.

Weet niet



De hele coalitie speelt onder 1 hoedje, met een oppositie van allemaal kleine
partijtjes kun je niks beginnen. Hoop dat Lebens en Merkels eruit vliegen met de
volgende verkiezingen!
Geen enkele die waar gemaakt heeft wat er beloofd werd
Niet echt opgevallen.
Ook hier geldt wat bedoelen jullie met het meest eruit springen?
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Vandaag heeft u de mogelijkheid om kosteloos met een zittende politicus/bestuurder een
avond op stap te gaan.

4 Met wie zou u het liefst een avond op stap gaan?
60%

(n=216)
53%

50%
40%
30%
20%

20%

10%

5%
1%

2%

0%

1%

3%

2%

5%

7%

0%

53% antwoordt "Ik wil met niemand een avond op stap" op vraag "4 Met wie zou u het liefst een
avond op stap gaan?."

Raadslid:





Berry van Rijswijk
Tillie
Ton Raven
Wim Clerx

Anders, namelijk:









Als de burgemeester sjraar cox beter met zijn burgers om ging misschien hem
Dit is een onzin vraag!!
Een avond? Een paar uurtjes hooguit
Ik ga toch mn man :)
Met geen een van deze mensen
Met mijn partner Marco Lemmens
Mijn vrouw
Wat een vraag. Ongepaste vraag.
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Toelichting
Burgemeester
Sjraar Cox






Dat hij beseft hoe een gewone burger het gemeentebestuur ervaart
Eigenlijk met 3 personen, namelijk Sjraar Cox ( over veel zaken die zeer
inefficiënt verlopen bij de gemeente en ook bij de politie. Bij de politie heeft
hij wel niet veel invloed meer, maar hij is wel nog de persoon die
wantoestanden bespreekbaar kan maken). Met Noel Lebens over een idee dat
ik bij hem heb ingediend en waar hij wel wat in zag zitten, sterker nog, wat hij
een goed idee vond. Graag zou ik hier nog eens over willen praten. En met
Astrid Verblakt over onredelijkheden bij Sociale Voorzieningen waarvoor een
voor de gemeente mijns inziens weinig kosten oplossing voorhanden is, maar
voor betrokkene die er eventueel aanspraak op zou kunnen maken een grote
verlichting kan betekenen.
Hij staat te ver weg van de gewone burger.
Is een goeie en correcte Burgemeester.
Om hem een rechtstreeks te vragen waarom wij gediscrimeerd worden en
worden tegen gewerkt
Wil graag weten waarom Geleen het 2e achtergestelde kindje is?

Wethouder
Pieter Meekels



Hij betaald toch alles, ook al heeft hij geen geld

Wethouder
Astrid Verblakt



Met haar kan ik praten over de grote uitdagingen in de zorg en op het gebied
van participatie.

Ik wil met
niemand een
avond op stap



Afstand tussen ons is te groot. Er wordt alleen naar je geluisterd tijdens
verkiezindstijd en als ze eenmaal op de pluche zitten zijn ze nooit bereikbaar.
Dan wordt alles afgeschoven nasr secretaris of ambtenaar
Als je met een raadslid op stap gaat dan weet ik zeker dat ze zich anders voor
doen ,dan hoe ze in werkelijk zijn.
Dat doen ze al te veel ze moeten doen waar ze voor betaald worden.
De onkosten van de wethouder zijn veel te hoog
De wethouders moeten zich eens beter gaan profileren. Beter hun best doen
m.b.t. hetgeen ze tijdens de verkiezingen beloven. De niet gemaakte kosten
kunnen dan ten goede komen aan de zorg.
Heb totaal geen vertrouwen in onze raadsleden.
Op stap met hen, zou voor mij een straf zijn
Het is niet de bedoeling om met deze mensen op stap te gaan. De relaties met
deze mensen dienen zakelijk van aard te zijn en te blijven daar past gezellig
samen een avond uit gaan niet bij.
Ze denken allemaal dat wij nog in sprookjes geloven.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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