
 

 

                                                                                           
 

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid            
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - 2022 

 

Sittard-Geleen: één gemeente, onze gemeente! 
 
 
Geachte inwoners van Sittard-Geleen-Born / beste gemeentegenoten, 
  
Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en de PVV is er klaar voor. 
 
Als tweede partij van Nederland staat de PVV klaar om voor u zitting te nemen in het 
gemeentebestuur. Het is tijd voor vernieuwing. Het is tijd dat de gevestigde orde en de 
plucheplakkers eens goed wakker worden geschud.  
Het is tijd dat ook in Sittard-Geleen-Born voor de eigen inwoners bestuurd gaat worden, en niet 
slechts voor een kleine elite.  
Door uw stem aan de PVV te geven zorgt de PVV ervoor dat uw stem gehoord gaat worden in de 
ivoren toren van het gemeentebestuur. Dat u als inwoner weer voorop staat. 
  
De PVV is er klaar voor, klaar om af te rekenen met het huidige bewind en Sittard-Geleen-Born weer 
terug te veroveren voor de gewone burger.  
 
 

De PVV is er klaar voor, klaar voor u! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018 - 2022: 
 
1) Zorg voor onze burgers 
De PVV staat al sinds haar oprichting voor een gedegen zorg voor onze ouderen, onze jeugd, onze 
gehandicapte medeburgers en alle andere 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.  
De PVV is 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 waar alle inwoners van 
onze gemeente aan deel kunnen nemen.  
 
2) 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. Zwakkere scholen moeten 
worden ondersteund.  
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. 
De PVV wil ook meer inzet om het pesten op school te reduceren. De PVV is van mening dat wij ook 
daarin daadkrachtiger kunnen optreden.  
 
De PVV vindt verder dat in Nederland (waterland) ieder kind moet kunnen zwemmen en dat het 
schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd.  
Daarnaast wil de PVV in het onderwijs aandacht voor het Limburgse dialect, onze streektaal. 
 
3) Veiligheid en leefbaarheid 
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.  
De PVV wil dit bereiken door o.a. 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 burger helpen met uw stem. 
De PVV geeft daarnaast geen enkele ruimte voor een parallel ideologisch sociaal controlesysteem 
binnen onze gemeente. 
 



 

 

De leefbaarheid in onze wijken en kernen is voor ons een belangrijk en breed aandachtsgebied.  
De PVV wil daarom een aparte wethouder voor Leefbaarheid en Veiligheid. 
 
4) Aanpakken afval en milieu 
Het afvalbeleid van de gemeente heeft ondanks de jaarlijkse verhogingen van de belastingen geen 
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.  
 
5) 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 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.  
 
6) 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.  
Hierin kunnen wijk -en buurtplatforms, inspraakavonden en raadsrondes een rol spelen.  
Daarnaast wil de PVV dat er makkelijker referenda en enquêtes gehouden kunnen worden. 
De PVV wil de mogelijkheid onderzoeken om referenda en/of enquêtes digitaal via een inlog met 
DigiD te houden. 
Als inlog via DigiD veilig genoeg is om onze belastingen mee te kunnen opgeven dan moet het ook 
gebruikt kunnen worden voor een enquête of referendum. 
 
7) Onze eigen tradities en cultuur 
De PVV wil wel 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. De PVV staat 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. 
 
8) Verlaging van de lokale lasten 
De PVV wil minimale lokale lasten. De PVV wil dit realiseren door onder andere sober en kritisch om 
te gaan met subsidies. 



 

 

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.  
 
De PVV wil de opbrengsten van bezuinigingen, die resulteren vanuit een sober en doelmatig beleid, 
teruggeven aan de inwoners van de gemeente middels verlaging van de lokale belastingen, zoals 
bijvoorbeeld de OZB. 
 
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 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. 
 
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. 
 
9) Egoprojecten van bestuurders 
De PVV wil geen grote, geld verkwistende en nutteloze egoprojecten voor bestuurders, zoals de 
Ligne met 25.000 m2 leegstaande retail, of een nieuw gemeentehuis! 
De PVV staat 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.  
De PVV is van mening dat de burger meer gebaat is bij het heropenen van de gemeenteloketten in de 
stadsdelen Sittard en Born. 
 
Sittard-Geleen-Born is een stad met meerdere wijken en kernen, waar te lang geld verdeeld is op 
basis van stadsdelen of voormalige gemeentes.  
De PVV wil deze gang van zaken eindelijk eens doorbreken en besluiten tot investering weer nemen 
naar behoefte en op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent concreet dat iedere wijk en iedere 
kern die investeringen moet krijgen die noodzakelijk zijn!  
 
10) Werkgelegenheid en economie  
De PVV wil een stabiele economische omgeving creëren met voldoende werkgelegenheid. Door 
revitalisatie van bedrijventerreinen, campussen, winkelgebieden, centra en kleine kernen binnen de 
gemeente worden deze leefbaarder, aantrekkelijker en beter bereikbaar.  
 
Aantrekkelijker betekent voor de PVV ook het versimpelen en verminderen van regelgeving. 
Regels met een Noord-Koreaans karakter, zoals het reclame -en uitstallingsbeleid, worden 
afgeschaft! Onze centra mogen een eigen karakter hebben en dit ook tonen; eenheidsworst past niet 
in onze gemeente. 
De PVV wil daarnaast meer investeren in het MKB als motor van onze economie; tevens wil de PVV 
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.  
 



 

 

De PVV staat voor een herziening van het parkeerbeleid zodat de bereikbaarheid van onze 
instellingen, bedrijven, winkels en horeca gegarandeerd blijft. Hieronder valt o.a. het gratis kunnen 
parkeren in de centra. 
 
De PVV is van mening dat er geen duurzaamheidssubsidies meer verstrekt mogen worden.  
Investeringen in duurzaamheid moeten zichzelf kunnen terugverdienen.  
Daarmee is ook direct gezegd dat er wat de PVV betreft geen windturbines in de gemeente Sittard-
Geleen komen. 
 
11) Een passende woningmarkt  
De PVV wil een woningmarktbeleid dat zorgt voor veilige en levensloopbestendige woningen. 
Een beleid dat ervoor zorgt dat bestaande woningen aangepast worden aan de eisen van de 
moderne tijd.  
De PVV is van mening dat een goed huisvestingsbeleid voor onze gemeente ook moet waarborgen 
dat er voldoende passende woningen beschikbaar zijn. Dit betekent binnen onze gemeente dus 
beschikbaarheid voor alle doelgroepen. Zowel sociale woningen, seniorenwoningen, 
starterswoningen, woningen voor midden inkomens en woningen met aanpassingen voor een 
bijzondere zorgvraag. 
 
12) De-islamiseren  
De PVV wil er geen nieuwe moskeeën bij hebben en streeft daarnaast naar sluiting van alle 
bestaande moskeeën binnen de gemeentegrenzen.  
De PVV staat voor sluiting van broeinesten van radicalisatie, die vaak verscholen zijn als illegale 
gebedsruimtes. 
De PVV wil dat het dragen van religieuze en ideologische uitingen en symbolen voor personen in 
openbare ambtelijke functies verboden wordt.  
De PVV vindt dat het ondersteunen van islamitische stichtingen en instituten afgelopen moet zijn.  
De PVV staat klaar om samen met overheidsinstellingen zorg te dragen voor een beleid dat 
daadwerkelijk de-radicaliseren en de-islamiseren moet bevorderen. En wel op een zodanige manier 
dat dit de leefbaarheid en veiligheid in uw straten verbetert. 
  
13) 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, 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. 
 
 
 
 

De PVV is er klaar voor, klaar om op 21 maart a.s. voor uw belangen op te 
komen. 
  
 
De PVV is er voor u en gaat de komende periode met u samen aan de slag binnen onze gemeente.  
 
Stem daarom op 21 maart 2018: PVV! 
 
Maak ons de grootste in Sittard-Geleen-Born, dan maken wij Sittard-Geleen-Born weer ‘Van ons’! 



 

 

                                                                                       

Verkiezingsprogramma van de Partij Voor de Vrijheid            
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - 2022 

 
Punt voor Punt 

 
 

✓ Betere en toegankelijkere ouderen -en jeugdzorg 

✓ Ondersteuning voor mantelzorgers 

✓ Meer boa’s en met ruimere bevoegdheden 

✓ Aparte wethouder voor Veiligheid en Leefbaarheid 

✓ Inspraak door burgers vergroten door platforms, inspraak, referenda en enquêtes 

✓ De 3 milieuparken blijven open 

✓ De gemeente loketten in Born en Sittard worden 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 

✓ Herintroduceren van het schoolzwemmen  

✓ Betere signalering en aanpak armoede (onder kinderen) 

✓ Lagere lokale lasten, Verlagen OZB  

✓ Aanpakken parkeerbeleid en tarieven, gratis parkeren in de centra 

✓ Stoppen met egoprojecten van bestuurders 

✓ Aanpakken woekerrentes Kredietbank  

✓ Afschaffen hondenbelasting 

✓ Geen duurzaamheidssubsidies 

✓ Openbare subsidie -en declaratieregisters 

✓ Meer inzet op groei van werkgelegenheid en de lokale economie  

✓ Meer investeringen in het MKB en het terughalen van de maakindustrie 

✓ Aanpakken Noord-Koreaanse regels zoals het uitstallings -en reclamebeleid 

✓ De-islamiseren 

✓ Geen asielzoekers en AZC’s in de gemeente 

✓ Afschaffen voorrang statushouders op de sociale huurmarkt 
 

  


