Antwoorden op de vraag: Wilt u nog andere eigenschappen noemen waar de
nieuwe burgemeester aan moet voldoen?
(1) Waardering voor natuur, (2) waardering voor het scheppen van meer werkgelegenheid in technologie.
(3) Eerlijkheid en praktisch: Sittard is verhoudingsgewijs met Maastricht een erg dode stad. Maastricht heeft
een universiteit en is daarom functioneler en aantrekkelijk voor de jeugd.
1 visie ontwikkelen voor deze stad, eindelijk loskomen van de sentimenten van de herindeling
1) Bewezen volledige beheersing van het dossier "veiligheid" in de breedste zin van het woord. 2) Niet
terugschrikken voor hard optreden tegen de voortschrijdende verloedering van de openbare ruimten in de
gemeente
1. Een visie hebben op waar de stad naar toe moet; 2. In staat zijn leiding te geven aan het college
1. Politiek links 2. Meer oog voor rust en natuur. 3. Minder geld willen uitgeven aan onnodige
prestigeprojecten zoals Ligne 4. Bestand zijn tegen Limburgs gekonkel 5. Durven te saneren in te dure
projecten en ambtelijk apparaat
1. Tussen de mensen staan. 2. Er voor de mensen zijn en dus investeren in de juiste zaken.
1.80 zijn, 46 jaar, geboren en getogen Zitterder, 600meter van de markt af wonen
2 x chromosomen i.p.v. xy
Aan de bewoners denken en de winkels in het centrum van Geleen.
Aan de burgers denken en niet alleen maar zakken vullen
Aan lastenverlichting voor de inwoners. Gratis parkeren. Een PVV burgemeester!
Aandacht aan de jongeren mbt wonen
Aandacht geven aan de KLEINERE sportverenigingen in Sittard-Geleen, zoals bc Bumpers
Aandacht voor de dorpen
Aandacht voor dorpskernen
Aandacht voor kleine dorpskernen;
Aanspreekbaar en bereikbaar zijn voor de inwoners.
Aanwezig zijn bij belangrijke gebeurtenisse
Activiteiten voor jong en oud
adequaat kunnen handelen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie
Affiniteit met sport affiniteit met carnaval
afgeronde universitaire opleiding, bestuurlijke ervaring buiten limburg
afkomstig uit Geleen zelf! niet uit Sittard
Afkomstig uit Sittard
Afspraken nakomen
Afzonderlijk stads en dorpskernen hun cultuur en maatschappelijke doelen laten behouden. Niet onnodig
geld verspillen zoals nu altijd al heeft plaatsgevonden.
Aimabel mens. Benaderbaar voor elke burger.
Aimabel, sympathiek en communicatief. Daarnaast ook visie op doorontwikkeling van de regio waarbij je
over de gemeentelijke grenzen en landsgrenzen heen kijkt
Alle drie de gemeentes gelijk behandelen,geen voorkeursbehandeling
Alle stadsdelen even belangrijk vinden niet alleen stadsdeel Sittard
Alle wethouders ontslaan. Dit is een zooitje.
Alles
Als burge(r)meester zich tussen de burgers willen/kunnen bewegen en geen VVD of SP-lid zijn
Als het maar een limburger is. Zoals meneer cox
Als het maar niet Meekels wordt
Als hij maar menselijk is.

Als ik tot burgemeester gekozen zou worden, dan ja dan zou ik in ieder geval rekening houden met
Zelfstangie in Sittard en Geleen. Geen corruptie toestaan en bovenal een open boek zijn voor iedereen die
iets wil weten. Zeker geen gehandicapten in de kou laten staan.
Als verantwoordelijke veiligheid en handhaving overtuigend en direct optreden. Ook vervuiling en drugs
adequaat aanpakken.
Als voorzitter van de gemeenteraad, deze raad laten discussiëren op inhoud en niet op de persoon. Indien
nodig hierin ook daadkrachtig optreden.
Angstcultuur in ambtelijke organisatie aanpakken
Autenthiek en van onbesproken gedrag
authenticiteit
Autochtoon
baard, bril, rood haar, geen lid van partijen D66, GroenLinks, PvdA, Sp, DENK, PvdD, Bij1
Balans creëren binnen de stadsdelen in financiën en draagvlak en pleiten voor een nieuwe naam voor de
gemeente
Balans kunnen geven aan menselijkheid en zakelijkheid
Ballen hebben om tegen de wethouders in te durven gaan en ze toy de ordedurft te roepennet zoalsde
raadsleden tot de orde moeten roepen. En geen prestige projecten meer aamgaan totdat de gemeente
financieel weer gezond is.
Banden met euregio zijn belangrijk.
Bedrijven faciliteren
Begrip en hulp aan mensen met een wajonguitkering
Beheersing van het dialect
Beheersing van het Limburgs dialect
Bekend met lokale problematiek
Belang inzien van cultureel erfgoed
Belang van de burgers in ere houden rijk, arm en alles er tussen. Iedereen is iemand.
Belang van fortuna sittard inzien.
Belangstelling in samenwerking verschillende groepen religies en culturen
Belangstellingen voor de omliggende dorpen
Benader Ralf Krewinkel eens!
Benaderbaar
Benaderbaar voor burgers
Benaderbaar voor de gewone burger
Benaderbaar voor de gewone man.
benaderbaar voor gewone mensen
Benaderbaar, Limburger, deskundig
Bereikbaar zijn, tussen de mensen staan.
Beslissingen nemen omtrent stadskernen. Nu hebben wij er 2/3. Dit moet teruggebracht worden na 1. 1 van
de drie plaatsen dient voortouw te nemen/ krijgen van de gemeente!
Beslist Sjra Cox niet nadoen
Besluitvaardig communicatief helder en authenthiek
Besluitvaardig, vooruitstrevend, niet vasthouden aan wat er was maar waar we naar toe willen, gemeente
van de curatele lijst afkrijgen, belasting afweging maken met burgers (investering vs belasting verhoging)
Besluitvaardigheid
Bestaande en nieuwe verenigingen en sichtingen regelmatg bezoken en een warm hart toedragen
Bestuurder die belang van de gemeente voor politieke belangen zet en die het kinderachtig gedoe door
wethouders en raadsleden weet aan te pakken
Bestuurder met daadkracht.
Bestuurlijk overzicht en gezag /

Bestuurlijke leiderschapskwaliteiten voor raad en college
Bestuurskunde
Beter coffeeshopbeleid. Geen i-criterium.
Betrokken
Betrokken
Betrokken bij de 2 steden. Maar ook zeer belangrijk betrokken bij de dorpen erom heen
Betrokken bij de gemeentelijke politiek,zorg dragen dat de boeren politiek weggaat en de prestige
projecten. Er op toezien dat er een reeële besturing is
Betrokken bij gemeentelijke initiatieven
Betrokken burgervader; visie, leiderschap en overwicht in lokale driehoek,
Betrokken en benaderbaar bij en voor burgers.
Betrokken zijn bij de verenigingen van de stad
Betrokken, betrouwbaar, toegankelijk
Betrokkenheid bij sport.sociale minderheden.grote bedrijven binnenhalen.media markt decatlon.e.d.
Betrokkenheid in kleinere en grotere wijkevenementen en verenigingen
betrokkenheid naar de inwoners
Betrokkenheid naar inwoners met een beperking! Hij of zij moet moet mee streven naar een inclusieve
samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen in Sittard-Geleen.
Betrokkenheid tonen om immigranten buiten de deur te houden
Betrouwbaar
Betrouwbaar , eerlijk en recht door zee ,muchter en akeer vsn megalomane projecten
Betrouwbaar en integer
Betrouwbaar, helicopterview, onafhankelijk kunnen denken
Betrouwbaar, integer, communicatief, open minded, rechtvaardig, sterk in zijn schoenen staan, beslissingen
durven nemen, onpartijdig, niet arrogant,
Betrouwbaar, integer, rechtschapen, helder in uitspraken
Betrouwbaar, integer, transparant, teamplayer, regiodenker, INTEGER, bescheiden, dienstbaar, vrouw
Betrouwbaar, toegankelijk , oog voor wat er echt gebeurd op straat
Bij het begin beginnen nieuwe fusie stad , in 1928 werkte het niet en nu nog steeds niet en de volgende
generatie ook niet
Bij voorkeur Limburger , man of vrouw
Bij voorkeur een Limburger
bij voorkeur een vrouw,
binding met de burger
Binding met de mensen
Blijf niet in de ivoren toren zitten kom onder de mensen en blijf onder de mensen stel je niet hoger dan de
inwoners
boven de chaos van politieke partijen actief optreden als verbinder
Boven de lokalen politiek
boven de partijen de bestuurlijke chaos oplossen
boven de partijen en bestuurlijke kwaliteiten
boven de partijen staan
Boven de partijen staan en de partijen in de raad verbinden i.p.v. dat ze elkaar bestoken met "dorpspolitiek".
Boven de partijen staan en goed bruggen kunnen slaan in de raad
boven de partijen staan!!!!!
Boven de partijen staan, kundig, senioriteit, inlevingsvemogen

Boven de partijen staan, open en eerlijk zijn! Loyaal zijn aan iedereen vanuit een oprechte houding,
verbinden vanuit een visie. Jong persoon en bij gelijke geschiktheid bij voorkeur een vrouw
Boven de partijen staan, verbinden, polarisatie vermijden. Bestuurder zijn. Daadkracht
Boven de partijen staan.
Boven de partijen staan. Neutraliteit
Boven de partijen staan. Zakelijk empatisch.
Boven de politiek staan en daarmee borgen van stabiel bestuur. Een politieke voorgeschiedenis is dus niet
gewenst.
Boven de politieke partijen staan en een verbindende persoon zijn.
Boven de politieke partijen staan. Een persoon die natuurlijk gezag heeft en vanuit een onafhankelijke
positie sturing kan geven aan de besluitvormingsprocessen. Moed, vastberadenheid en overtuigingskracht
passen bij het profiel !
boven de wethouders met hun dorpsmentaliteit en vriendjespolitiek staan, knopen durven doorhakken,
gemeentebestuur naar een hoger professioneler niveau tillen ! de financieen van heel Sittard-Geleen weer
op orde brengen en de stad weer toonbaar maken.n en de stad
brede culturele belangstelling, niet alleen volkscultuur
bredere interesse maatschappelijke organisaties
Breed geïnteresseerd zijn, humaan, multicultureel.
Breed Kunst en cultuur gevoelig en betrokken zijn
bruggen bouwen tussen ambtelijke organisatie en bestuurlijke organisatie
bruggen bouwer en self propelling en zelfstandig/onafhankelijk
Buiten hokjes durven denken
Burgemeester die ook aan de jongvolwassen denkt want die maken sittard Geleen want wij wonnen er later
Burgemeester moet eerlijk, onpartijdig en niet afhankelijk zijn en daar kun bij Cox overal vraagteken bij
zetten
Burgemeester moet weten wat er in de dorpen/kernen speelt qua beleids issues, dus meer betrokkenheid
Burgemeester moet zich inzetten voor de gemeente
Burgervader empathie en boven partijen
Centrale rol voor ziekenhuis en zorgcentra, Fortuna
Centrum aantrekkelijker maken
Charisma hebben, verbindend zijn
Charismatisch
chemelot weg uit de gemeente
Cijfermatig onderlegd
Commercie en groei van bedrijven stimuleren
communicatie met de burgers is belangrijk
Communicatief sterk en transparant zijn
Communicatief sterk, goed kunnen luisteren. Betrokken zijn.
communicatief vaardig
Communicatief, realistisch
Communicatief, verbinden, vrouw
Communicaties sterk, boven alle partijen en verbinding zoeken
Connectie met alle generaties. Vooral met jongvolwassenen is die connectie momenteel ver te zoeken.
Consistentie
Contact hebben met de bewoners en oog hebben voor de leefbaarheid in de wijken.

contact met de bewoners en de bezem door de smbtenre halen. Vrije toergang Zonder eerst een afspraak te
maken!!!!
Controle over de wanorde bij B&W. Financieel wanbeheer tegen gaan. De burger geven waarvoor ze
betalen. De huidige verloedering en criminaliteit bevechten.
Corruptie in eigen gelederen onderdrukken en uitroeien
Cricisbestendig; boven alle partijen
Crisismanagement in het kader van de rampenbestrijding is van groot belang in relatie tot Chemelot
Cultuur en leuke events voor volwassenen en kinderen behouden/creëeren.
Cultuur hoog in het vaandel., muziekonderwijs blijven steunen!ook financieel
Cultuur in eigen organisatie bewaken
Cultuur, muziek, studenten.. allemaal belangrijk! En stoppen met veel te dure projecten (vastgoed) Alle
rotzooi van de afgelopen jaren mag van mij met een hogedrukspuit worden verwijderd. Een beetje ballen
zou dus mooi zijn. Oh, en de stad hoeft ook niet meer ‘op slot’, graag wat meer leven in de brouwerij
Cultuursensitief, meer kijken naar zwerfafval, iets doen met de leegstand
Daadkracht en visie hebbeb
Daadkracht hebben en boven de partijen staan. Dus ook een coalitie op de vingers durven te tikken.
Daadkracht!
Daadkracht, integer
Daadkracht, visie en onafhankelijkheid
Daadkracht. Evt Vrouw
daadkrachtig
Daadkrachtig
Daadkrachtig doorgrijpen in probleemgevallen en niet ellelange vergaderingen/discussies !
Daadkrachtig in bestuurlijke- en in uitdragende zin. Moet een einde maken van de poppenkast in de Raad.
Moet een kleinere daadkrachtiger gemeenapparaat formeren.
Daadkrachtig zijn
Daadkrachtig zijn en ingrijpen bij eindeloos durende raadsvergaderingen en zorgen dat er efficient en
effectief vergaderd wordt
Daadkrachtig zijn en niet laten inpakken door huidige gemeentebestuur
Daadkrachtig zijn, vooruitstrevend
daadkrachtig, out of the box thinker
Daadkrachtige voorzitter voor raad
Daadwerkelijk iets doen. En geen wijn drinken tijdens belangrijke raadsvergaderingen!
Daden stellen
Dat burgerbelangen weer nr 1 wordt
Dat het een Limburger is, en geen Hollander.
dat het gehakketak inde raad ophoudt
Dat het niet alleen Sittard is maar Geleen er ook bijhoort
Dat hij iets meer kan betekenen voor de culturele instellingen binnen de gemeente. Bezuinigen op cultuur is
tornen aan het niveau van de beschaving.
Dat hij in de voetsporen van de huidige burgemeester stapt.
Dat hij keuzes durft te maken en duidelijk is stevig in de schoenen staan en vooral zichtbaar is
Dat hij makkelijk aanspreekbaar is
Dat hij moet samen werken met de aan grenzende gemeente.
Dat hij niet alleen zakelijk is
dat hij/zij het dialect spreekt en verstaat

Dat hij/zij oog heeft voor ieder mens. Man, vrouw, bejaard, kind, WAO’er, Hardwerkende Wajongers,
Daklozen, etc. Hij/Zij moet geen bureaucraat. Iemand met een warme, onpartijdige persoonlijkheid en voor
en tussen de mensen er er voor gaat en tegenwerkt. En mijn voorkeur gaat uit naar iemand met een
gemiddelde intelligentie. Mensen met een hoge,ijdeltuiterige, grootheidswaanzinnige intelligentie zijn geen
knip voor de neus waard! En jammergenoeg lopen er wel van dat soort mensen rond.
Dat Sittard en Geleen weer 1 stad wordt met dezelfde regels
Dat ze ook eens naar de gewone burgers gaan die het al jaren moeilijk hebben of de kindjes of zorgen dar
mensen zoals ik aan het werk komen en beter inkomen hebben om voor hun kindjes te Zorgen
de beste persoon voor de job ongeacht man of vrouw
De bezem door het huidige bestuur halen, tijd voor frisse gezichten die willen samenwerken en bouwen ipv
met modder gooien
De burgemeester dient boven de partijen te staan en de lange termijn belangen van de gemeente te
bewaken en daarbij ook een politiek geheugen te hebben dat verder terug gaat dan de vorige raad, danwel
de vorige verkiezingen
De burgemeester houdt rekening met de minderbedeelden in onze stad en steunt organisaties mbt steun
aan kansarmen en behouden van tradities. De burgemeester denkt eerst aan zijn haar burgers en dan pas
aan prestige projecten.
De burgemeester is modern, gaat mee met de tijd en de moderne technieken
De burgemeester moet als burgervader er ook zijn voor de burger in armoede.
De burgemeester moet beschikken over een relevant netwerk in Den Haag én Brussel
De burgemeester moet de veiligheid binnen de gemeente verbeteren en de enorme vervuiling aanpakken. .
De burgemeester moet denken aan de welvaart in de stad en de portemonnee van de burger.
De burgemeester moet durven vernieuwen en het klimaat hoog op de agenda hebben staan!
De burgemeester moet een eerlijke verdeling maken tussen de verschillende steden en dorpen wat betreft
budgetten voor onderhoud, en niet enkel Sittard en Geleen onderhouden. Daarnaast dient de burgemeester
zich betrokken op te stellen voor verenigingen binnen onze gemeente.
De burgemeester moet een man van het volk zijn. Iemand die alle burgers een stem geeft. Geen
zelfcentrische man/vrouw die alleen aan zijn/haar eigen regio denkt. Er zijn voldoendr hoog opgeleide,
gekwalificeerde burgers die geen kansen krijgen om zich in de politiek te mengen. Kijk eens verder dan de
Kolleberg, naar de nieuwe lichting die zich begint te mengen in onze gemeente.
De Burgemeester moet een mensenmens zijn
De burgemeester moet een ruggegraat hebben en met een harde vuist durven te regeren. Tevens moet hij
of zij zorgen voor een transparante organisatie waar binnen proactief wordt gecommuniceerd met de
burger. Ook moet er gezorgd worden dat de organisatie efficiënt werkt, en dag wanneer er schakels zijn die
zorgen voor problemen, deze schakels aangepakt worden.
de burgemeester moet er zijn voor de mensen
De burgemeester moet grote evenementen steunen. Geen evenementen stoppen voor de eerste de beste
reden.
De burgemeester moet heel toegankelijk zijn.
De burgemeester moet helemaal geen band hebben met één van de stadsdelen.
De burgemeester moet oprecht en neutraal zijn. En moet natuurlijk geen racist zijn
de burgemeester moet zich tussen de bewoners mengen en de verschillende wijken bezoeken en zich
regelmatig laten zien.
de burgemeester moet zorgen dat geleen zijn gezellige centrum weer terug krijgt en er meer plaatsvind in
gelee

De burgemeester zou boven de partijpolitiek moeten staan en het lange termijn doel voor Sittard-Geleen
moeten borgen. College en wethouders kijken vaak niet verder dan hun bestuursperiode. Er moeten
duidelijke keuzes en richting worden bepaald. Niet alles maar half doen, maar kies voor een paar richtingen
en voer deze goed uit.
De burgemeester(es) moet een burgervader/moeder zijn voor de inwoners van onze samenleving. Hij of zij
moet boven de politiek staan, tevens toegankelijk zijn voor de gewone man/vrouw. van de partijen.
de Burger op de eerste plaats stellen. Daadkrachtig profileren vwb milieu.. Chemelot heroverwegen ACN
Ammonia Salpeterzuuf en Naftakrakers en kunstmest horen niet thuis in deze druk bevolkte omgeving
De daadkracht hebben om de financiële situatie van de gemeente op verantwoorde wijze op de rit te krijgen.
De diverse voormalige gemeenten samenbrengen tot één gemeente
De dorpspolitiek bij de raadsleden de kop indrukken en eindelijk eens vergaderen en beslissingen nemen in
het belang van Sittard- Geleen en Born.
De drugsoverlast nog harder aanpakken
de gehele gemeenteraad op een lijn krijgen en die onderlinge twisten niet toestaan.
De gemeente als overheidsorgaan weer goed functionerend kunnen maken
De huren voor de winkels in de stad omlaag en ook her parkeren goedkoper maken. De mensen gaan
allemaal naar tuddern en makado
De jongeren
De kleine kernen niet buitensluiten
De kracht om te verbinden vind ik belangrijk. Niet zozeer kernen met kernen, maar wel verbinden van alle
inwoners van de gemeente Sittard-Geleen. In tweede laag betekent dat het creëren van trots op wonen in
de gemeente onder alle inwoners.
De Limburgse taal Machtig
De mensen en de dorpen voorop en niet de eigen zak vullen of prestige projecten bekostigen. Maak onze
gemeente weer een plaats waar mensen graag wonen. Parkeerbeleid Geleen terug draaien. Geleen ook
weer funshoppen maken niet alleen Sittard. Elk dorp moet zelfstandig kunnen opereren voor de behoefte
van zijn inwoners
de nieuwe burgemeester dient een hoge mate van integriteit te hebben en boven de partijen te staan.
Daaraan ontbrak het volledig bij Cox.
De nieuwe burgemeester mag een vrouw zijn die zichtbaar bij de inwoners is, en daar iets voor betekent.
De nieuwe burgemeester moet actief een nieuwe bestuursstijl uitdragen. Hij moet de polarisatie tussen de
politieke partijen in de raad afbreken. Hij moet het nieut toestaan dat het "oude" machtsdenken en
machtsstreven een kans krijgt. Hij moet samenwerking tussen de politieke partijen afdwingen en raadsleden
en collegeleden doordringen van het feit dat ze samen moeten werken voor de inwoner, voor de
gemeenschap. Hij moet niet toestaan dat persoonlijke vetes het eerder genoemde belang doorkruist.
De nieuwe Burgemeester moet alle stadskernen gelijkbehandelen en niet voornamelijk Sittard bevoordelen
anders moeten Sittard en Geleen maar weer appart verder zo als het vroeger was
De nieuwe Burgemeester moet begaan zijn met de plaatselijke verenigingen.
De nieuwe burgemeester moet betrokken zijn met vrijwilligers in het verenigingsleven en de verenigingen
natuurlijk ook
De nieuwe burgemeester moet boven de partijen staan en onafhankelijk zijn. Liefst geen politieke kleur
hebben en een gekozen burgemeesters zou ik nog het allerbeste vinden.
de nieuwe burgemeester moet communicatief in het bestuur en met de burgers
De nieuwe burgemeester moet de wijk in. De huidige burgemeester heb ik 20 jaar niet gezien in Hoogveld.

De nieuwe burgemeester moet een sterke persoonlijkheid zijn, die echt de baas is in het college van
burgemeester en wethouders zijn
De nieuwe burgemeester moet gaan voor lange termijn beleid. Hij moet het passantenbeleid van politici die
relatief kort aan de macht zijn aan de orde stellen en hier kritisch over zijn. De nieuwe burgemeester moet
gaan voor langdurig beleid tav de 3 sociale domeinen. Ook moet de nieuwe burgemeester niet van hier zijn.
Hij moet objectief en " een beetje zo groen als gras" starten. Ik sluit graag aan bij de sollicitatiegesprekken.
De nieuwe burgemeester moet jong actief en vernieuwend zijn
De nieuwe burgemeester moet nadrukkelijk boven de partijen staan, daadkrachtig zijn en in staat zijn
partijen te verbinden en knopen door te hakken.
De nieuwe burgemeester moet voor meer transparantie zorgen ban het stadsbestuur richting de inwoners
van de gemeente
De nieuwe burgemeester moet vooral een mensen mens zijn en zich voordoen als zijnde een van onze
burgers. Geen persoon die in de pluche gaat zitten met veel toeters en bellen.
de nieuwe burgemeester moet wel goede dag terug zeggen, en niet zo arrobant als sjra zijn
De Nieuwe Burgemeester,moet de Ecologische Belangen vooropstellen,de Economische ontwikkelen zich
zelf wel,....Dus ik wil Graag een Serieuze GROENE BURGEMEESTER....
de omvang van het ambtenaren apparaat fors afslanken en doen aansluiten waar de inwoners behoefte aan
hebben en kunnen betalen
De parkeerkosten omlaag en meer opkomen voor de ondernemer. Dus af en toe eens binnenlopen in de
winkels. Weet est er speelt. Geen onnodig geld uitgeven aan onnodige gebouwen maar parkeerkosten
omlaag en investeren in het centrum. Dan komen meer winkels en meer mensen en dan gaat fe welvaart in
sittard veel beter
De raad met strakkere hand leiden, zodat het geruzie etc achterwege blijft en er bestuurd kan gaan worden.
Daarnaast meer duidelijk en open zijn met calamiteiten en zich dan met name laten zien bij de burgers.
Mevr. Penn is een duidelijk voorbeeld!!!
de raad, de burgers en eigenlijk iedereen aansporen tot meer diepgang en eigen verantwoording,
waardering voor een ieder en samen een gemeente maken die uniek is in zijn soort.
De raadsvergadering op een goede manier leiden, de spreektijden van de raadsleden strak aanhouden en
niet toestaan dat het onderling uit de hand loopt. Zorgen dat er met respect met elkaar wordt omgegaan.
de regels betreft handhaving en veiligheid toepassen en als de vorige burgemeester Cox en met de burgers
praten
De stad en regio naar een hoger niveau met bijbehorende uitstraling tillen
De stad netjes onderhouden, met name het onkruid dat overal de overhand krijgt
De stad runnen als een winstgevend bedrijf
De stad Sittard nieuw leven inblazen.
De. Burgemeester is de baas en zorgt dat de gemeenteraad eindelijk Werkt aan een gemeente en niet meer
in de delen Sittard en Geleen
Dealen met twistende politici die de stad onbestuurbaar maken. Desken met politici die over de
houdbaarheidsdatum zijn. De stad behoeden voor nog meer financiële zeperds en dreigende verloedering
Deel van het volk zijn.
Denk dat een vrouwelijke burgemeester mag worden. Dan kijk ik naar dr personen in Maastricht en
Roermond. Zij doen het goed
Denkend aan de dorpen!
deskundig, een professional
Deze baan is geknipt voor een vrouw.
Deze gemeente een echte stad maken
Dialect praten

Dialect spreken
dialect spreken
Dialect spreken
dialect spreken
Dialect verstaan e/o spreken
Dialect verstaan. Spreken is niet nodig.
Dicht bij bewoners staan
Dicht bij de inwoners staan .
Dicht bij de mensen staan
Dicht bij de mensen staan
Dichter bij de burger staan
Dichter bij de burgers staan en veter naar de burgers luisteren .
die voor gehele gemeente is en optijd de dorps politikers ( dat zijn nu alle raadsleden ) hun haantjes gedrag
afleert en er tegen in gaat
Dienstbaar
Dienstbaarheid
Diversiteit
Doen wat hij/zij zegt.Geen geldverspillingen meer maar meer geld naar de burgers
doen wat je zegt en zeggen wat je doet
Door en door integer. In alles boven de partijen staan. Politieke achtergrond is dan minder belangrijk. Het
hoeft geen Limburger te zijn!
Doortastend
doortastend, vasthoudend en consistent in zijn zijn/haar handelen
Doorzettingsvermogen
Dorpen moeten dorpen blijven .in sittard hebben ze alle scholen bij elkaar gebracht het is een ramp 2 x per
dag alles wat oud is hebben ze af gebroken kijk eens naar de linge stad centrum geleen en sittard centrum
van geleen ligt er slecht bij bv straatwerk de lijngoten prullen bakken beginnen al te roesten rijksweg straat
werk ligt er slecht bij . parkschool in limbricht veel overlast van auto s busjes 2 x per dag eens komen kijken
zo kan ik wel door gaan .
Dorpspolitiek uitschakelen en eerst goed nadenken voordat er uitgaven gedaan worden zodat de
belastingbetaler er minder last van heeft.
Down to earth, toegankelijk, de politiek duadanig uitvoeren zodat het weer aantrekkelijk wordt voor
bewoners om te vaan stemmen, nieuwe/frisse wind, niet uitga van eigen belangen
Duidelijk, recht voor zijn raap, doen wat je zegt, en eerlijk
duidelijke beleid uitvoeren
Duidelijke visie
Durven in te grijpen als wethouders solidaire belangen proberen door te zetten
Durven ingrijpen op cruciale momenten. Beslissingen durven nemen of laten nemen
Duurzaam
Duurzaam bestuurder;
Duurzaamheid
Duurzaamheid en klimaat hoog in het vaandel hebben
Duurzaamheid en klimaatverandering moeten centraal staan
duurzaamheid; gerechtigheid; visie;
Duurzame en milieubewuste ondernemers belonen en motiveren, corruptie en vriendjespolitiek afwijzen en
bestrijden
dynamisch bestuurservaring mensenkennis daadkrachtig zijn leeftijd tussen 40/50 jaren jong
ECHT betrokken zijn bij de inwoners!!
Echt boven de partijen staan.
economisch verantwoord

Een burgemeester die ook iets heeft met Geleen en niet alleen met Geleen Noord (Sittard)
Een burgemeester die uitstraald dat je de gemeente politiek kunt begrijpen ...en dat de politiek luisterd naar
de bewoners....niet zoals nu...een onbestuurbare gemeente creëren...zonder vakbekwamen amtenaren
..alles duurt veel te lang
Een burgemeester die voor de ondernemer en de burger is
Een burgemeester die zorgt dat de gemeente milieubewuster wordt
Een burgemeester doe voor de hele gemeente is . Iemand die echte bestuurlijke kwaliteiten heeft. Iemand
die echt boven de raad staat en geen meeloper, sociaal en duidelijk
Een burgemeester met gevoel en relativerend vermogen
Een burgemeester voor de inwoner niet een voor de raadslieden
een burgemeester zijn voor alle delen van deze gemeente, niet zoals de huidige steeds stug vasthouden aan
"De STAD Sittard-Geleen"en vooral REALISTISCH kijken naar de situatie van deze gemeente, eerlijk zijn, open
staan voor kritiek en criticasters niet direct wegzetten als zeurders zoals de huidige burgemeester wel vaker
gedaan heeft. We hangen de vlag uit als cokx vertrekt dat is in ieder geval een feit.
Een burgemeester, die geleen opbouwt en niet afbreekt zoals zijn / haar voorgangers. En meer doet om
burgers naar geleen te krijgen met activiteiten ipv alleen sittard
Een Burger Vader. Er zijn voor de inwoners. Niet voor de wethouders of project bedrijven
Een burgermeester die hart heeft voor deze gemeente en dat hij dat ook (vaker) laat zien. Iemand die
betrokken is en af en toe door de stad/wijken gaat lopen zodat de bevolking meer vertrouwen in de
Gemeente krijgt en de problemen in de stad/wijken met hun bespreekt. Een aanpakker die de problemen in
kaart brengt en hiermee wat gaat doen zodat deze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijft om te blijven
wonen.
Een burgermoeder/vader van de nieuwe tijd zijn (klimaat, duurzaamheid, mens-en diervriendelijk)
Een burgervader in de ruimste zin van het woord. Ook zijn oor eens te luisteren leggen wat de burgers
belangrijk vinden.Wat zouden wij burgers daar blij mee zijn en dit vol trots kunnen uitstralen. Dan hebben
wij nl een mooie gemeente!
Een daadkrachtig bestuurder. Zeker geen politicus en liefst geen lid van een politieke partij. Welvaart en
veiligheid is belangrijk.
Een die opkomt voor de mens de autochtoon en de allachtoon die zich niet gedraagt land uit
Een die wat doet aan de vervuiling van sittard-geleen. Onderhoud van het groen, er wordt gigantisch afval
gedumpd en mijn moeder moet op de walramstraat leven in een door junks bezette straat.
Een dooneusven grote voeten en waardeloos gevoel voor humor en groene ogen
een echte leider zijn die boven de partijen staat en verantwoording durft te nemen.
Een echte Limburger !
Een echte limburger liefs uit sittard geleen
Een echte Limburgse verbinder is nodig met een heldere toekomstvisie voor de stad
Een echte verbinder zijn
Een einde maken aan vriendjespolitiek, niet alleen aan Sittard denken maar veel meer oog hebben voor de
omringende dorpen, recht door zee, realistisch, oog voor jongeren en ouderen
een enquête zonder ingetrapte deuren zou al een begin zijn...
Een extraverte persoon
een gemeente moet bestuurd worden als een bedrijf,de inwoners moeten tevreden zijn en de gemeente
moet winst makenhij/zij moet ool de wensen van de burgers kennen
Een gewone burger mee doen
Een goed en degelijk bestuur vormen
een goede balans tussen empathie en pragmatisme.
Een goede bestuurder cq leiderschap

Een groen geel hart hebben
Een hart hebben voor de profesionele sport in Sittard
Een hart hebben voor dieren en voor de niet rijken mensen
Een hart voor Sittard-Geleen
Een krachtdadige bestuurder met inachtneming van de democratische waarden, met oog voor coalitie en
oppositie.
Een leider.
Een limburger die dialect spreekt
Een luisterend oor heeft voor de gehele gemeente en ieder deel gelijk behandeld
Een luisterend oor naar zijn/haar burgers.
Een luisterend oor voor de burgers hebben.
Een man met het hart voor de Gemeente, alle sporten en culturen behouden en deze dan ook een warm
hart toedragen. Zijn gezicht overal laten zien en de Gemeente weer maken zoals ze was, Van het volk en
door het volk.
Een man of vrouw met visie en overwicht. Daadkracht
Een man of vrouw voor alle burgers en een grotere verbinder dan de huidige 1e burger
Een mens voor mensen !
een mensen man/vrouw en geen theoriticus of politicus
Een mensen mens moet de burgemeester zijn
Een mensenmens die in staat is om politiek, burgers en bedrijven kan verbinden. Zich kan verhouden bij de
gewone burger maar ook zicht heeft op economische en zakelijke belangen. Die in staat is om Sittard en
Geleen met elkaar te verbinden en het vertrouwen in ons als Gemeente kan herstellen.
Een mensenmens en geen rasbestuurder
Een mensenmens, die trots is op de stad trots is op wat de stad op de (landelijke) kaart zet en hier op voort
borduurd. Zich dienend opstelt en denkt in positieve oplossingen en niet in problemen/patstellingen.
Kortom; een burgemeester die volstrekt anders is dan die we de huidige jaren hebben gehad. O ja, hij mag
best eens een bitterballetje hier en daar mee eten. ;-)
Een moderne burgemeester die voor een financieel sterke en voor jonge mensen aantrekkelijke stad zorgt
Een normale man, geen gekke spatjes. Iemand waar de inwoners trots op kunnen zijn.
Een open en sociaal maatschappelijk betrokken man/vrouw
een persoon die in staat is om aan de dorpspolitiek in deze gemeente een einde weet te maken. Vooruit
kijken in plaats van achteruitkijken.
Een schoon verleden hebben.
Een Schoone buurt zonder druks/achohol drinken door verslaafde in de wijken.en dat de burgers beter
worden op de hoogte gehouden worden om Trent sabic
Een sociale burgermeester
Een stadsmens zijn. En geen dorpspersoon zoals verschillende wethouders
Een sterke binding met de gemeente hebben
Een vader voor onze stad zijn!
Een van Limburgse afkomst, dialect sprekend bij voorkeur.
Een verbinder die stadsdelen en partijen samen weet te brengen.
Een verbinder, een bruggenbouwer. Dat hebben we nodig om de dynamiek te herstellen hier
Een verbinder. Dat zal zij of hij nodig hebben bij dit relatief verziekt politiek klimaat.
een vrouw
Een vrouw
Een vrouw
een vrouw
Een vrouw

een vrouw
Een vrouw die durft te handhaven en het politieklandschap van onze gemeente kan samen smeden tot een
effectief bestuurlijk orgaan
Een vrouw die tevens het lokale chauvinisme van de politici kan dimmen. M.a.w. ze leren over de grenzen
van Sittard heen te kijken.
Een vrouw geboren en getogen in onze gemeente
Een vrouw zijn
EEN VROUW ZIJN!!!!!
Een vrouw zijn, integer zijn, betrouwbaar zijn, proactief,
Een vrouw zou mooi zijn ,moou voorbeeld de burgemeester van Maastricht
Een vrouw!
Een vrouw, die goed en zakelijk leiding geeft en boven de partijen staat!
een vrouw,en bestand tegen de raad.
Een vrouw. Kan multitasken, is tactisch, kan bemiddelen, kan zich inleven
Een vrouw/man die -partijen bij elkaar kan brengen en weet verschillende standpunten te smeden tot een
standpunt dat voor iedereen acceptabel is. Dus een echte verbinder.
Een vrouwelijke burgemeester die weer leven in de centrums weet te blazen, parkeren gratis maakt en
huurprijzen van winkelpanden last dalen en ondernemen makkelijker maakt, minder regels. Kijk op de regio
heeft, ook wat andere steden doen . En gezelligheid stimuleerd
Een vrouwelijke burgemeester zou misschien wel een vernieuwend iets kunnen zijn. Een frisse wind of een
jong iemand.
Een vrouwelijke burgemeester, zou een goede optie zijn.
Een zeer duidelijke vrouw met veel bestuurlijke ervaring
Een zeer grote dossierkennis !
Een zeer sterke persoonlijkheid zoals Leers die de raad in bedwang heeft
Èèn zijn met de burgers en er niet als autoriteit boven staan.
Eenheid en samenwerking in en tussen raad en college trachten te bewerkstelligen en zorgen dat de stad
bestuurd wordt en problemen worden aangepakt
Eerlijk
Eerlijk
Eerlijk betrouwbaar geen plucheplakker... geen graaier etc!
Eerlijk en betrouwbaar
Eerlijk en open
Eerlijk en openhartig. Een tegenwicht vormen tov het politieke gekonkel van de raadsleden.
Eerlijk en oprecht
Eerlijk en oprecht
Eerlijk en oprecht
Eerlijk en transparant zijn
Eerlijk oprecht ,niet racistisch en geen fraudeur
Eerlijk zijn.
Eerlijk, betrouwbaar en geen liefhebber zijn van zuipfestijnen zoals oktoberfeesten.
Eerlijk, betrouwbaar, geen vriendjespolitiek en waarom geen gekozen burgervader door gemeente inwoners
gekozen
eerlijk, geduldig, sociaal
Eerlijk, rechtvaardig, doortastend
eerlijk. open. transparant naar burgers zijn.
Eerlijk. Recht door zee. Betrouwbaar.
Eerlijkheid en betrokkenheid!
Eerlijkheid geen vriendjes politiek
Eerst in eigen huis de zaken op orde krijgen.

Efficiënt werken, affiniteit met de gewone mens hebben
Eigen mening niet laten prevaleren zoals deze burgemeester doet
Eigen visie hebben en bestuurgeschiedenis vorige burgemeester en college niet als leidraad gebruiken.
Eigenwijsheid
Eindelijk het wanbeleid binnen de gemeente stoppen
Empathie
Empathisch vermogen
Empathisch vermogen
empathisch, daadkracht, doelgericht, verbindend en aanspreken
Empathisch, oprecht
Empathisch, rechtuit en duidelijk zijn.
Empathisch, toegankelijk
empatisch
Empatisch
empatisch en "temidden van de burgers" (zoals bijvoorbeeld burgemeester Cox, die op tennispark
Munstergeleen net zoals ieder clublid gewoon kantinedienst mee draait
Empatisch, milieubewust, iemand die zich niet laat bepiepelen door de wethouders
empatisch, natuurlijk leiderschap, wars van populisme
empatisch, opgewekt
En hij ook zichtbaar zijn niet alleen in een tv lk azen kooi of o p de tv. De mensen op zoeken, naar buiten
treden en niet alleen met carnaval. En nog iets de burgemeester is de 1e burger van de staat die staat voor
zekerheid en betrouwbaarheid. En zich niet door een of andere majoor uit een dorp laten voorschrijven wat
er moet gebeuren. Een burgemeester moet oprecht zijn. zijn
energiek
Enthousiast , kunnen verbinden,inspirerend, belang van wijkvernieuwing
Er is meer dan alleen maar het Oktoberfest openen!!
Er ook voor de gewone mens zijn die het niet te breed heeft
Er voor de mensen, niet voor de macht! Macht corrumpeert!
Er voor zorgen dat de inwoners weer trots kunnen zijn op hun gemeente en er met een goed gevoel wonen
er voor zorgen dat er een all over verbeterd politiek klimaat ontstaat in de Gemeente
Er zijn voor de burgers
Er zijn voor de minima in onze gemeente
Erevoorzitter dat deze gemeente meer duurzaam wordt.
Ervaren
ervoor zorg dragen dat het eindelijk eens een echte eenheid wordt met een duidelijk centrum en
stadsdelen!!! Buiten de provincie heeft men het altijd over of Sittard of Geleen doch zelden of nooit over
Sittard-Geleen. Maak ons weer trots op onze woonplaats!!!!!
Ervoor zorgen dat er geen dorpspolitiek wordt bedreven
Ervoor zorgen dat Sittard en Geleen elkaar nu eens echt de hand reiken en gaan samenwerken om echt tot
elkaar te komen en toegroeien naar een stad waarvan iedere inwoner met trots zegt dit is mijn stad!
Misschien dat een andere naam hierbij zou kunnen helpen!!
Ervoor zorgen dat sittard- Geleen een nieuwe naam krijgt die niets met de oude namen te maken heeft. Nu
blijft het een grote Sittard tegen Geleen tegen Born situatie. Daar krijg je nooit een gemeente met.
Euregionaal denken!!!! We laten daar kansen en vrienden liggen...
Europeesch denken
Evenementen assisteren en hulp bieden
Evenwicht in aandacht voor de verschillende kernen

Extra aandacht voor jeugd en ouderen in onze gemeente.
Feeling hebben met de inwoners, oog en oor hebben wat er speelt in de gemeente en waar kansen liggen
zonder daarbij de pijnpunten uit het oog verliezen
Feeling met de kansen van Informatie en Informatie (voorziening) technologie
Feestbeest
financieel bewust en gericht op de kleine kernen
Financieel de gemeente gezonder proberen te maken
Financieel inzicht
Financieel management en leiderschap
Financieel sterk en behoudend.
Financien op orde bregen ZONDER lasten voor de burgers WEER te verhogen
Focus op beste kandidaat en niet alleen op vrouwen
Focus op jonge mensen, niet op ouderen
Focus op ov en fietspaden
Focus, loyaal aan de inwoners ipv eigen agenda en vriendjes, visie, geen sjra geen meekels, verfrissend en
niet altijd over bier praten of fortuna
Fortuna een warm hart toedragen in goede en slechte tijden. Dus niet bij promotie vooraan staan om te
vieren en bij bijna faillissement vooraan staan om de stekker eruit te trekken
Fortuna fan
Fortuna Steunen
gastvrijheid
Gave bezitten problemen op te lossen en partijen aan elkaar te binden
Geboren in de gemeente.
Geboren in Sittard-Geleen
Geen allemansvriend zijn, maar op kritische dossiers (criminaliteit, armoede, fraude, financiele
overmoedigheid van de raad) een scherp standpunt durven innemen en partijen hierop aanspreken. Niet
vooral vrienden willen maken, maar besturen en richting geven.
Geen CDA’er zijn
Geen CDAer zijn
geen grijze muis
Geen korte termijn denker
Geen lintjesknipper
Geen man uit sittard
geen Meekels-profiel
Geen nieuw bouw, zoals de ligne en in het centrum. Geen grote nieuwe projecten. Eerst
opgebruiken/verbruiken wat we al hebben. Er is zoveel leegstand. Onbegrijpelijk dat er dan toch een duur
gekomt.
geen onderschijt maken in de stads kernen en dorpen
geen politicus
Geen popie jopie figuur en boven de partijen staan een man met ballen zijn
Geen prestige projecten en geldverkwisting. En rapporten van onderzoeken lezen en er iets mee doen, niet
(on)gelezen naast zich neer leggen!
Geen prestigestrijd vormen of meegaan in de emotie rondom de diverse kernen. Hij moet zorgrn dat de
kernen van Sittard en Geleen elk een eigen kracht en identiteit krijgen. En zorgen dat de Sportzone opbloeit,
een betere citymarketing en kans op verbroedering is er niet.
Geen PvdA-er of Groen Linkse
GEEN PVV'er!

Geen sterke politieke kleur. Dat lijkt mij in deze tijd van populisme en polarisatie iet handig. Er is iemand
nodig die boven de partijen staat en de oude garde stevig de waarheid kan vertellen als ze oude koeien uit
de sloot blijven halen en blijven spelen op sentimenten die de gemeente als geheel niet vooruit helpen.
geen voorkeur hebben voor welke partij dan ook
Geen vriendjes voortrekken en beloften ook waarmaken
Geen vriendjespolitiek
Geen vriendjespolitiek, hart voor het groen van de regio
GEEN WINDMOLENS IN HOLTUM BUCHTEN
Geen zakkenvuller of praatjesmaker... Hebben we al genoeg in Nederland.
Geheel blanco instappen
geheel de mentaliteit hebben van een burgemeester zoals wij die in geleen gekend hebben en niet zoals het
in sittard was.
Gekozen burgemeester
Gekozen door de inwoners, niet door bevriende beroepspolitici
Gekozen worden door de betrokken inwoners.
Gekozen worden door de inwoners zelf
gekozen zijn door de eigen inwoners van Sittard/Geleen
Geleen aantrekkelijk maken
Geleen is leeglopend, veel staat leeg, uitsterfconstructie cannabis opheffen want ik heb een winkel willen
beginnen om een deur te openen omdat overal een plek voor mag zijn. Tijd voor herziening oude
gedachtsystemen en toelaten van vernieuwende ideeen om Geleen weer een wereldstad te maken die het
nu niet meer is. Dsm rookt ook dus ik zie wel de nood en de winst om te pionieren. Eerste steen moet goed
liggen . Geleen kan verbetering gebruiken en Nederland is een land waar we vrijheid van meningsuiting
hebben met een winkel of zakelijk tintje zou een deur in de goede richting kunnen zijn . Tijd voor 2020
ideeen.
Geleen ook voldoende laten meetellen in de Gemeente
Geleen weer levend maken
Geleen weer op de kaart zetten
Geleen weer terug op de kaart zetten
Gelijke aandacht voor Geleen en Sittard
Gelijke behandeling Geleen tov. Sittard, en harder optreden tegen criminele organisaties
Gelijke behandeling ook voor nieuwkomers uit andere provincies.
Gelijkheid in alle kernen van de gemeente
Gelijkheid tussen de inwoners!!!!
geloofwaardigheid
Gemakkelijk benaderbaar voor iedereen
Gemeente Sittard-Geleen-Born voor eigen belang plaatsen
genderneutraal
Gepaste afstand tot de politiek, bestuurders en raadsleden. Dhr. Cox is een uitstekende burgervader, maar
vereenzelft zich te veel met de wethouders. Kennis nemen van de mening van de burger is zeker zo
belangrijk.de burgers
Gerechtigheid
Gericht op aantrekken van banen, scholing en het reïntegreren van ouderen in de maatschappij.
Gericht op mileu verbetering, niet alleen in bedrijfsleven maar ook in de organisatie van evenementen in de
gemeente
Gevoel en inzicht hebben in onze gemeentelijke politiek
gevoel voor Cultuur in brede zin
Gevoel voor de verschillen tussen de kernen (geen eenheidsworst) en minder prestige gericht maar meer
luisteren naar de wensen van de inwoners

Gevoel voor humor en met een realistische blik naar sittard geleen kijken
Gevoel voor humor, iedereen als gelijke behandelen
Gevoel voor humor, mensen als gelijke behandelen
Gevoel voor politiek hebben en een goede voorzitter zijn van de raad
Gevoel voor technologie zowel voor de gevaren als de kansen. Moet aan ene kant gemeente stimuleren
hierin mee te gaan, kansen te verzilveren. Aan andere kant ook zorgen dat we als gemeente wel verstandig
hiermee om gaan.
Gevrijwaard zijn van vriendjespolitiek
Gezag uitstralen en een verbinder zijn. Orde en rust brengen in het politieke klimaat van de gemeenteraad.
Gezaghebbend
Gezond boeren verstand hebben
Gezond verstand zodat de gemeente financieel weer gezond word
Gezond verstand, visie op de toekomst en aandacht voor optreden tegen criminaliteit
Ghhjj
Goed benaderbaar voor de burgers, betrouwbaar naar college, raad en ambtenaren
Goed dat jullie dit doen maar helaas zijn alle stellingen open deuren.
Goed inzicht in de gemeentelijke politiek en onafhankelijk. Liefst een partijloos iemand.
goed kunnen en willen luisteren
goed kunnen luisteren
goed kunnen luisteren
Goed kunnen relativeren en ook wat betreft zijn eigen handelen
Goed luisteren naar de inwoners en hun wijken. Wat leeft er. Sfeer brengen in stad. Maatregelen durven
nemen omtrent leefbaar maken markt. Absoluut verkeersvrij.
Goed nadenken wat belangrijk is voor de stad qua leefbaarheid en de winkelgebieden. Wat heeft de stad
nodig om aantrekkelijk te zijn en niet vasthouden aan oude gewoontes en onder de tafel afspraken. Een
frisse blik op alle zaken en ook kijken wat er in België en Duitsland speelt!
goed ongedwongen contact met de mensen van de hele gemeente
goed zijn in het ambt
Goede bedrijfsmanagerzijn,geen watje,gekozen burgemeester,naast de mensen staan,goede coordinator
voor de watjes inde gemeente raad,oprecht en eerlijk zijn voor alle mensen van de gemeente,geen
burgervader op advies vsan Bovensgoede contactuele eigenschappen ,enz.,
Goede communicatieve eigenschappen/warme uitstraling
Goede communicatieve vaardigheden. Een partner due zijn/haar gezicht mee laat zien bij voor de bevolking
belangrijke evenementen, die de kern van Sittard- Geleen- Born met elkaar verbinden.Limburgse roots
heeft. Net als Sjra Cox Noord-Limburgs, maar minder vaag en meer concreet..
Goede contacten hebben met de stadsdelen
Goede contacten houden met de stadsdelen.
Goede contacten in DenHaag. Dit om geld op te halen. Momenteel betalen burgers en bedrijven de mislukte
fusie. Dit moet stoppen.
Goede voorzitter van de raad zijn
Goede voorzitter zijn van de lastige gemeenteraad, cultuurverandering in de raad is noodzakelijk
Graag een hollander die geen voorkeur heeft voor Sittard, Geleen, Born, maar die als een man achter SittardGeleen staat en het moet gedaan zijn met het peste tussen Sittard en Geleen. Zet jonge raadsleden maar in
de partij.
graag een intelligente inhoudelijke doener en geen wezenloze mooiprater.
Graag een vrouw
Graag onder de mensen zijn, oog voor de menselijke maat en inwoners van alle rangen en standen
Groepsprocessen begeleiden besluiten durven nemen niet de aardige peer willen zijn

Grote diplomaat i.v.m. verbinden van de stadsdelen alsook de kleine kernen. Hij of zij moet een
burgerVADER zijn
Grote interesse voor lokale evenementen. Limburgs dialect spreken voor een goed contact met bewoners.
Handhaven
HANDHAVING ! En VEILIGHEID!
Handhaving van normen en waarde
Hard en corrigerend sterk kunnen optreden tegen politici.
Hard werken en zuinig met het belastinggeld omgaan.
Hard werken voor een schone en groene gemeente
Harde afspraken maken op resultaat gericht werken door het ambtenaren apparaat. Ingrijpen wanneer
doelstellingen niet gehaald worden.
Hart hebben voor de ouderen en gehandicapten zorg
Hart voor het volk
Hart voort Fortuna hebben
Heel duidelijk boven de partijen staan.
Helder formuleren en eerlijk zijn in met alle antwoorden op vragen
Herindelen Zuid-Limburg
Het even goed doen als burgemeester Cox
het gemeente-bestuur voorzitten, dus in goede banen leiden, en geen vooringenomen onderdeel zijn van dit
bestuur.
Het goede voorbeeld geven en niet met alle winden meewaaien. Oog hebben voor groen (+onderhoud!) en
leefbaarheid in de wijken.
Het is belangrijk dat de kleine kernen ook leefbaar blijven, winkels, sport, woningen voor ouderen, enz
Het liefst afkomstig uit het bedrijfsleven en minder een politiek dier
Het liefst een geboren Limburger
Het liefst een vrouw en iemand die echt voor de gemeente gaat!
Het liefst een vrouw, die werkt aan het binden van werk, taal en cultuur in de Euregio. En kortbij de
armoede in Sittard-Geleen!
Het liefst iemand uit Sittard of minimaal Limburg. Iemand die zorgt dat de binnenstadt, winkles en horeca
weer op gang helpt en zorgt voor minder leegstand van zaken. Betere parkeergelegenheid voor de deur van
afhaal restauranten op de Rijksweg Noord Sittard
Het menselijke en de belangen van de gemeente samenvoegen
Het milieu is een van de belangrijkste zaken waar iedereen verantwoordelijk voor is. Ik zie grag een
burgemeester die Sittard op de kaart wil zetten als groene gemeente!
Het moet (mag) een vrouw zijn
Het moet een aardig mens zijn. Niet vanuit hierarchie/positie/macht zijn de functie invullen maar vanuit
verbinding, empathie en gemeende interesse.
het moet een burgemeester met daad kracht zijn, en geen linkse burgemeester, en eens luisteren naar het
volk
Het moet een mensen mens zijn! Met het hart op de goede plaats.
het moet een mensen-mens zijn, een verbinder.
Het moet een persoon zijn die de gemeenteraad in goede banen stuurt, de verbinding zoekt met alle
bewoners, verenigingen binnen onze gemeente.
Het moet een persoon zijn die gedragen wordt binnen de gehele gemeente en zeker iemand die wil en kan
doorpakken
Het moet een vrouw zijn
het moet een vrouw zijn
Het moet geen zakkenvuller zijn

Het moet iemand zijn die in de landelijke politiek deze regio met A2/kanaal/Maas/Belgie/Dld en industrie
kan promoten en geen kleindenker
Het moet liefst een Limburger zijn
Het profiel van de burgemeester uit Beek is perfect!
Het stemmentellen bij verkiezingen fundamenteel vebeteren. De stemmen moeten 100% correct geteld
worden.
Het verbinden van kernen etc. staat ook al genoemd bij de vragen. Ik wil echter het belang benadrukken van
het zijn van één gemeente. Mensen wonen nog altijd in Sittard, Geleen of Born. Nooit in Sittard-Geleen...
Ook de politiek lijkt op te komen voor de belangen van Geleen, Sittard of Born.. Ik mis samenhorigheid. Ik
hoop dat de nieuwe Burgemeester hier verandering in kan brengen.
Het welzijn van ouderen. Alle 3 de gemeentes los van elkaar maken, een tram van Beek naar Sittard ipv
bussen vanwegen het gestopte gassen van auto's. Meer blauw op straat en cameras
Het zou een hij moeten zijn die kan tippen aan burg. Swillens dat was pas een burgervader die zowel aan de
burgers als ook aan hun tradities dacht..
Het zou fijn zijn als de burgemeester geen geldverslindende prestige projecten van egotrippers toestaat
maar kijkt naar de behoeften van zijn/ haar gemeentebewoners.
hetzelfde zijn als de vertrekkende burgemeester
Hij moet "over de partijen" heen kunnen kijken en handelen.
Hij moet achter de verenigingen staan wat Limburg rijk is .
Hij moet als voorzitter van de raadsvergaderingen neutraal zijn en alleen de vergadering leiden.
Hij moet betrokken zijn bij zijn stad. En dan bedoel zowel Geleen als Sittard!
Hij moet betrokkenheid hebben met de regio
Hij moet blonde krullen hebben.
Hij moet boven de partijen staan! En ook daadwerkelijk laten zien dat hij een verbinder is en niet alleen
maar in woorden!
Hij moet boven de politieke partijen staan en iemand met status. Niet zo'n nobody als wat wij nu hebben.
Hij moet boven religie en politiek staan
Hij moet de luie ambtenaren aan het werk zetten dan merken de inwoners niets van alle
bezuinigingsmaatregelen
hij moet duidelijk boven de partijen staan aan de ene kant, aan de andere kant moet hij de verbindende
factor zijn die eindelijk de al van ver voor de fusie van de 3 gemeenten dateren voor goed wegnemen.
Zorgen dat de stad Sittard- Geleen eindelijk de stad wordt die het zou moeten zijn: Een grote bruisende stad.
Hij moet een burgemeester zijn die er voor de burgers is, en niet alleen voor t bedrijfsleven.
Hij moet een mens zijn die kan luisteren naar de medemens
Hij moet een mensen mens zijn.
hij moet een mensenmens zijn, geen arrogante bestuurder
Hij moet een salaris verdienen dat boven het maximum ligt.
Hij moet een sterke persoonlijkheid zijn die staat voor wat hij zegt en geen marionet van bepaalde
bestuurders zijn
Hij moet eerlijk zijn zowel in de gemeenteraad als daar buiten
Hij moet eindelijk de stad een op orde brengen; we hebben een echte HANDHAVER nodig
Hij moet Emile Roemer heten.
Hij moet er voor de mensen zijn in de stad.
Hij moet ervoor zorgen dat alle energie naar de stad en de mensen gaat en niet naar politiek gekrakeel. De
stad is van de mensen en de ondernemers. De politiek moet dienend zijn.
Hij moet fortuna fan zijn en trots zijn dat Sittard/Geleen een eredivisie club heeft .het is toch te gek dat ze
nog niet eens een trainingscomplex kan komen

Hij moet geen politieke kleur hebben.
Hij moet gewoon zijn. Ik bedoel dat hij iedereen normaal als mens behandeld. Sjraar Cox was daar zeer sterk
in. Ik hoop dat zijn opvolger dat ook zal zijn.
hij moet het verschil kunnen maken, geen grijze muis
Hij moet iemand zijn die niet gebonden is aan Sittard en Geleen.Hij moet zorgen dat er eenheid komt in de
stad en zorgt dat de onderlinge twisten tussen de stadsdelen stoppen want die doen de stad geen goed.
hij moet in staat zijn om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en onderlinge vetes aan de kant te zetten.
Hij moet integer zijn
hij moet integer zijn en uit Limburg komen
Hij moet investeren in de toekomst, zonder het budget dat de gemeente heeft te overschrijden. In staat zijn
de tekorten weg te werken. Alles stadsdelen gelijkwaardig te behandelen. Hij moet de belangen behartigen
van alle inwoners vd gemeente. Hij moet zich verdiepen in de bewoners van de gemeente en weten wat er
onder hun leeft en hij moet laagdrempeling zijn
hij moet inzien dat de ambtenaren er voor de burgers zijn en niet andersom
Hij moet limburgs dialect kunnen spreken.
hij moet los staan van elke deelgemeente
hij moet midden in de maatschappij staan, verbinder zijn
Hij moet midden tussen de mensen staan
Hij moet niet corrupt zijn. Hij moet voor de burger daar zijn.
Hij moet niet omkoopbaar zijn door bijvoorbeeld de farmaindustrie. Iets wat onze huidige burgemeester
blijkbaar niet heeft kunnen voorkomen.
Hij moet nog arroganter zijn dan deze enquête waarin de burger met dit soort stomme vragen dus niet
serieus wordt genomen. Wat hebben jullie hiervoor bij onze armlastige gemeente on rekening gebracht?
Profiteurs!!!
Hij moet oog hebben voor de mensen en zich onder hen begeven
Hij moet oog hebben voor natuur en mens en daarbij rekening houden met aanpalende gemeenten. Niet
klakkeloos windturbines plaatsennin gebieden waar mens en natuur veel overlast ervaren van industrie!!
Hij moet ook iets hebbeniet voor de andere kernen en niet alleen voor Sittard zoals deze burgemeester.Hij
zegt dategen hij niks heeft met geleen en dat is goed te merken.Alles gaat altijd naar geleen noord (sittard)
Hij moet ook 'n betrouwbare manager zijn die zorgdraagt dat afspraken gemaakt in vorige besturen
uitgevoerd worden en dwarsliggen bij clientisme!
Hij moet ook zorgen dat de Stad Sittard-Geleen weer de groenste gemeente gaat worden van Limburg want
zo is het een grote ZOOI
Hij moet toegankelijk zijn voor de burger!
Hij moet toegankelijk zijn, naar de bewoners toe.
Hij moet toezicht houden op de gestelde regels door zowel de overheid als de gemeente zelf. Het woordje
gedogen past niet in een goed beleid.
Hij moet TUSSEN de mensen staan!
Hij moet uit bedrijfsleven komen. Zakelijk zijn alles wat onzin us can tafel vegen. Moet zich niet bezig
houden met geneuzel. Zorgen dat gemeente financieel gezond wordt.
Hij moet uit geleen komen
Hij moet van sporten, met name voetbal houden!
Hij moet visie hebben
Hij moet voor de hele gemeente zijn en niet voor hetgene waar het stadhuis staat waar hij te werk wordt
gesteld.
Hij moet voorop lopen en tegelijkertijd zorgen voor de achterblijvers

Hij moet zichtbaar zijn. Hij moet permanent communiceren over alle belangrijke zaken
Hij moet zichzelf zijn
hij moet zijn aandacht voornamelijk richten op de enige stad : Sittard
Hij moet zorgen dat de strijd tussen Geleen en Sittard eens ophoud want het lijkt nu veel op dorpspolitiek en
personen die in het bestuur en de raad zitten en die hier niet willen aan meewerken moeten opstappen
anders verander er weer niets ook niet met een nieuwe burgemeester .
Hij moet zoveel mogelijk relaxed zijn en zich niet inlaten met de oude vetes tussen Geleen en Sittard.
Hij mooet meer voor de dorpen doen en de ozb voor de dorpen moet omlaag
Hij of liever zij moet ballen hebben en de ambtenaren reoarganiseren en dienstbaar maken
Hij of zij moet de financiën van de gemeente goed in beeld hebben
Hij of zij moet een All round persoon zijn
hij of zij moet een burgerVADER zijn en de onderlinge vijandschap tussen Sittard en vooral Geleen zien weg
te nemen. Dit is een zeer belangrijk onderwerp.
Hij of zij moet een burgerVADER zijn en eindelijk de onderlinge vijandschappen beeindigen vooral tussen
Geleen en Sittard!
Hij of zij moet een limburger zijn
Hij of zij moet vooral een mensen mens zijn!
hij of zij moet zich kunnen inleven wat in wat er speelt bij inwoners. Empatisch, luisterend oor, flexibel, vind
ik belangrijke eigenschappen
Hij zal vooral ook een krachtig, bestuurlijk persoon om verbinding te kunnen geven aan een stad die zo qua
stadsdelen en poltitiek zo verdeeld is. Mogelijk is een "tussenpaus" een oplossing om strak leiding te geven
aan het nieuwe college.
Hij/zij moet communicatief sterk zijn en ook de bereidheid hebben daar alle media voor in te zetten,
inclusief social media.
Hij/zij moet dicht bij de mensen staan
Hij/Zij moet duidelijk aanwezig zijn en alsjeblieft niet al meteen beginnen dat het een vrouw moet zijn. Ik
ben zelf een vrouw, maar het hangt me de keel uit dat vrouwen voorrang krijgen bij sollicitaties
Hij/zij moet een echte burgervader/moeder voor de inwoners, een open mind hebben
Hij/zij moet een mensen/mens zijn die ook oog heeft voor de zwakkere in de gemeente. Niet alleen zich
mengt met de bobo,s van de stadt
Hij/Zij moet eerlijk, betrouwbaar en standvastig zijn. Hij/Zij moet kunnen besturen in die zin dat hij/zij er
voor elke inwoner moet zijn. Het moet een persoon zijn die zelf de puntjes op de i wil en kan zetten en niet
iemand die alleen maar goed is voor het schudden van handjes.
Hij/Zij moet er voor de burger zijn
Hij/zij moet goed leiding kunnen geven aan de gemeenteraad.
hij/zij moet humor hebben
Hij/zij moet vooruitstrevend ecologisch zijn, maak de gemeente groener! En maak gebruik van planten die
de droogte aankunnen en weinig onderhoud nodig hebben.
hij/zij moet zich (en/of wethouders) met regelmaat laten zien bij wijkdeel-evenementen en in gesprek gaan
met wijkdeel-contactpersonen; en aandachtspunten serieus aandacht geven.
Hij/Zij zou zich meer in de stadsdelen laten zien zodat er inzicht komt wat er speelt onder de bewoners
alsmede wat hun wensen zijn .
Hoge Prioriteit stellen aan de samenstelling van een evenwichtig en transparant stadsbestuur en de toezicht
hierop.
Hoge waardering voor de kleine kernen in alle opzichten
Hondenbelasting afschaffen! Katten poepen overal maar baasjes van katten hoeven geen belasting erover te
betalen.....

Hondenbelasting afschaffen, worden nu subsidies mee betaald.
Hoog inzetten op veiligheidsgevoel op straat van burger
hopelijk dat hij net zo goed is als nu onze burgemeester is
Hopelijk komt deze weer uit Bree!
Horeca minded
Humaan, barmhartig, sociaal
Humor en zelfspot, zoals de huidige burgervader.
I creterium afschaffen 300000 mensen op jaarbasis meer in centrum belangrijk voor alle ondernemers
idealistisch, visionair, grappig
Ieder kern in zijn waarde laten en ook dusdanig gelijk behandelen en steunen!! Niet alles naar Sittard!!
Iedereen moet mee doen in onze gemeente!! Een kans scheppen voor gehandicapten! En de nieuwkomers
met nadruk op MOETEN.
Iemand die de sittardse tradities in ere houd en zorgt dat de stad weer veilig wordt
Iemand die er is voor alle legen van de bevolking en zich inzet voor de armen
Iemand die er is voor de burgers, en niet voor zijn eigen portemonnee
Iemand die geen eigen mening heeft, maar wel een duidelijke discussie kan leiden en kan 'beëindigen met
een duidelijk eindpunt
Iemand die groot en zakelijk denken kan,commercieël denken en handelen kan,met een passie voor zijn
burgers,besluitvaardig is en consequent,en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gesrag en dat van
zijn collega’s.
Iemand die hart heeft voor de jongeren in Sittard
iemand die in de landeijke politiek zijn sporen verdiend heeft en een breed en goed netwerk heeft; iemand
die een sterke positie heeft tov de verdeelde gemeenteraad die eens eindelijk in het belang van de
gemeente boven eigen belang moet gaan werken
Iemand die internen extern weet te opreren
iemand die natuurlijk overwicht heeft maar zich wel kan plaatsen tussen de inwoners
Iemand die sittard niet laat verloederen
Iemand die wat doet voor de burger en niet alleen zakken vult
Iemand met ballen en recht door zee. Ik draag voor Maxim Hartman.
iemand met een goed regionaal politieke sensiviteit. Die de belangen in regionale samenwerking kan borgen
en tegenlijkertijd de regionale belangen meeneemt. Soms betekend dit geven en soms nemen.
Iemand met gevoel voor (city)marketing, die begrijpt hoe belangrijk dit is voor onze uitstraling
Iemand met overwicht qua ervaring uit de landelijke politiek die de kernen echt kan verbinden en zorgen dat
we van die dorpspolitiek afkomen. Voorbeeld Heerlen.
Iemand met ruggengraat, doortastend,handhavend
Iemand met uitstraling, écht geïnteresseerd in de gemeente en de inwoners, daadkrachtig...misschien een
vrouw ??
Iemand met visie! Iemand die de rechten in een rechtsstaat kent en niet een demonstratie tegen zwarte piet
verbiedt of wilt bepalen wat op de protestborden komt te staan. Iemand die vergaderen leuk vindt en dus
de raadsvergadering met meer elan en enthousiasme voorzit dan de huidige burgemeester. Liefst een goede
vrouw.
Iemand uit de gemeente zelf en geen zakkenvuller is
Iemand uit de naaste omgeving zijn die bekend is met de Limburgse cultuur en gebruiken, en christelijk van
handelen en denken zijn.!
Iemand uit onze stad
iets minder aandacht voor de stad, en iets meer voor de dorpen
Ik denk dat het burgemeesterschap meer inhoud als de taken in de vragen.

Ik zou niet weten daar ben politiek te weinig in bedreven
In gesprek zijn en blijven met de inwoners
In het belang denken voor onze ondernemers. Het behouden en uitbreiden van ons winkelcentrum
In iedergeval aanwezig zijn als burgemeester.
In mensen
In staat zijn gemeentelijke processen en procedures te versnellen.
In staat zijn het bestuur te verbinden zodat er goede besluiten genomen kunnen worden m.b.t. het
tegengaan van verloedering in de stad en het financieel tekort van de gemeente.
Informeel, daadkrachtig, verbinder, goede contacten, besluitvaardig, ondernemend, kent situatie gemeente,
enthousiast, spreekt de taal = Limburgs, betrokkenheid bij burgers, betrouwbaar, financieel onderlegt,
communicatief sterk!
inhrijpen op het moment dat binnen de gemeente een situatie ontstaat die weerstand oproept van
inwoners, maar waaraan de Raad geen rucht geeft.
Initiatief tonen
Initiatieven vanuit burgers moet goed ondersteund worden en geen lange processen worden.
Inlevend vermogen en tussen het volk staan, niet erboven
Inlevingsvermogen hebben.
INNOVATIE & SMART CITY! Meegaan met de tijd
Innovatief, lef, ondernemer
Integer
Integer
Integer
Integer en menselijk
Integer en oprecht
Integer en oprecht zijn
Integer zijn
Integer zijn en charisma hebben.
integer zijn want dat ontbreekt bij veel bestuurders
integer zijn, boven alle partijen staan, humor hebben
Integer,
integer, betrouwbaar, respect naar anderen
integer, daadkrachtig, verbinder
Integer, eerlijk
Integer, kundig, vrouw
Integer, menselijk, financieel bekwaam
Integer, onafhankelijk, controlerend, handhavend, doortastend, burgervader/moeder, laagdrempelig
Integer, people manager, ervaring met de onderkant van de maatschappij politiek neutraal,
Integrale wijze van besturen met een heldere visie voor Sittard-Geleen. Iemand die partijen bij elkaar kan
brengen door belangen van verschillende partijen met elkaar te verbinden en daarin oog heeft voor huidige
ontwikkelingen zoals gezondheid, milieu, klimaat en vrijetijdsbesteding van inwoners.
Integriteit
Integriteit & en houdt van snoepreisjes
integriteit, aimabel
Integriteit, daadkracht, maatregelen durven nemen tegen (drugs)criminaliteit, bevorderen van de (sociale)
veiligheid, waarden- en normbesef, boven de politieke partijen staan

integriteit, zwaargewicht ten einde de chaos in de bestuurlijke en politieke verhoudingen te doorbreken,
voldoende oog hebben voor de belangen van de (sub)regio ZL en WM, daadkrachtig teneinde vastgelopen
dossiers vlot te trekken en nieuwe problemen te voorkomen, zoals nutteloze uitgaven nieuw bestuurlijk en
ambtelijk apparaat, voldoende oog hebben voor datgene waar de burger regelmatig mee geconfronteerd
wordt zoals moeizame bereikbaarheid huidige bestuurders, inefficiënt ambtelijk apparaat, geen onnodige
uitgaven voor kosten wethouders die er de facto niet toe doen, lastendruk van de burger goed in de gaten
houden etc etc
Intelligent,sociaal,plezierig,hoffelijk,integer,beschaafd,vriendelijk,zachtaardig,kennis vele gebieden
,amicabel,cultuur cq vooruitgang stimuleren en mensenrechten kennis cq respecteren
Intelligentie
Interesse hebben in acties van mensen, Artamuse, muziek, kunst, studenten en leerlingen. Iemand die
iedereen gelijk behandeld
interesse in cultuur, en liefst ook een beetje in de historie
Interesse in de burger en Geleen en Sittard evenredig belangrijk laten zijn.
Intern orde op zaken stellen, doorpakken, leiderschap tonen en onze gemeente met daadkracht
vertegenwoordigen.
Investeren in geleen. Met name het centrum. Vrij parkeren, winkels aantrekken. Voor mijn part Primark. Zo
komt de economie weer op gang.
Invoelingsvermogen, aiimabel, VROUW!!!!!
Inzetten voor een beter topsportklimaat
Inzichtelijk en open
Is gemakkelijk in omgang en goed benderbaar
Ja hij moet niet 1 kerndorp belangrijker vinden dan de rest.
Ja namelijk meer contact onder de burgers die weten het beste wat er in hun buurt gebeuren moet. Kijk
naar de naam burgemeester voor de burgers.
Ja niet allen maar Sittard ook Geleen !!!!!!
Je ziet dat sittard geleen aan het verpauperen is. Op elke hoek wordt gedeald. Asfalt zou op sommige
plaatsten al een aantal jaren geleden vervangen moeten zijn. Het onkruid in de groenvoorziening staat op
plaatsen 80 cm hoog. Gemeente moet meer aan zelfredzaamheid doen. Faciliteer burgers om zaken zelf op
te pakken. Er is geen geld en mankracht om alles uit te besteden.
Jong
Jong van geest
Jong van geest, vernieuwend, welbespraakt
Jong zijn, gevoel voor humor en een gezonde intelligentie
Jong!
Jong, dynamisch, groot sociaal netwerk, liberaal
Jong, dynamisch, intelligent, uit sittard geleen afkomstig, ondernemer, sociaal, toegankelijk
Jong, vrouw, oog voor milieu, durft politici die alleen voor de eigen achterban gaan op hun plaats te zetten
Jonger dan 35 of 40.
Jonger dan 50 jaar
Jonger dan 50 jaar en liefst een vrouw.
Juiste prioriteiten stellen
Kennis van de geschiedenis, assertief, intercultureel communicatief en betrokken
Kennis van economie, ambitie
Kijken naar de jeugdzorg. Er zijn zoveel vragen maar komt zo weinig geld dat de mensen in het werkveld niet
kunnem bieden wat de zorg vragers nodig hebben. De juiste inzet afgestemd op wat clienten nodig hebben
maakt het mogelijk ze op de juiste wijze te ondersteunen naar uiteindelijk weer zelfstandigheid.

Kindvriendelijk, jong van geest, sociaal
Klaarstaan als iemand hulp vraagt
Klein winkeltje voor wat boodschapjes
Knopen doorhakken, bewust zijn van waar hulp nodig is en luisteren naar de ondernemers in de gemeente.
Die weten hoe Sittard-Geleen in trek blijft.
Kom meer onder de mensen. Leer de man van de straat, wat er leeft onder de mensen.
Kort bij de inwoners staan.
Kort bij de mensen staan
Kracht en tact
Krachtige bestuurder die neutraal en verbindend is
Kritisch kijken naar alles mbt onderhoud enz. In onze gemeente! En luisteren naar de gewone burger!
Kritisch, Oplossingsgericht en doortastend
Kunnen besturen
Kunnen verbinden tussen verschillende politieke stromingen, en daarbij neutraal blijven
Kwaliteit
Laag drempelig zijn, transparant zijn, objectief tav wethouders
Leegstand wegwerken. Parkeergeld herbekijken
Lef
Lef om op te treden tegen drugsoverlast
Lege panden beschikbaar maken voor andere doeleinden, de rommel en het onkruid in de straten aanpakken
Leider
Leiderschap, boven partijen staan, stad in volle breedte uitdragen, daadkracht
leiderschap, verbinder en doorpakken bij problemen binnen college
leiderschapskwaliteiten, echt boven de partijen staan, vernieuwend en innovatief, lef tonen geen
risicomijdend gedrag zeker in eigen portefeuilles/taken
Leiding geven aan de raad, luisteren direct en indirect naar bewoners, emoties en ondersteuningtonen bij
trieste en blije gebeurtenissen
Lertten op het pakeerbeleid waardoor er een enorme leegstand van winkelpanden is
Letten op onnodig dure projecten, zoals de Ligne
Liberaal
Lid zijn van de pvv
Liefde hebben voor de stad, met voorkeur hier geboren zijn, een duidelijke visie hebben welke door
wethouders gedeeld wordt en zorgen dat Sittard-Geleen weer op alle fronten gezond wordt en blijft
Liefs iemand uit de bedrijfswereld
Liefs niet uit limburg
Liefst dialect verstaan en eventueel spreken
Liefst een vrouwelijke burgemeester die zich goed kan verplaatsen in haar burgers. Op de eerste plaats
burger tussen de burgers en geen meester..
liefst iemand uit de regio die de stad kent
Liefst partijneutraal.
Liefste multimiljonair
LimbuRger
Limburger zijn
Limburger zijn
Limburger zijn en de taal spreken goed kunnen verbinden
Limburger zijn en dialect kunnen praten. Daarnaast kort bij de mensen staan!!
Limburger zijn! Liefst uit Sittard-Geleen

limburger, tussen de mensen
Limburgs dialect spreken
Limburgs praten, denken , en zijn
Limburgs spreken als moedertaal , limburgs zijn , en denken
Limburgs talig zijn
Limburgs,zakelijk maar met oog en hart voor de burgers in hun eigen stad kern en buurt
Limburgse roots en Limburgse menthaliteit. Met gevoel voor eigen waarde voor onze provincie en stad en
niet alleen maar oog hebben voor buitenlanders die hier hun geluk komen zoeken en waar wij veel voor
moeten betalen en graag ook een burgemeester die finaciëel onderlegt is om te voorkomen dat Sittard
Geleen nog verder wegzakt door foutieve uitgaves
Limburgse taal beheersen
Limburgse taal machtig zijn
Limburgse taal spreken.
Locale persoon
Lokale politiek overstijgen en lange termijn verbeteringen realiseren
Los van elke politieke partij
Luisteren
Luisteren
Luisteren naar burgers en ondernemers
Luisteren naar de burgers l. Gemeente moet (tegenwoordig) te dienste staan voor de burgers.
Luisteren naar de inwoners en duidelijke communicatie
Luisteren naar de inwoners en er ook wat mee doen
Luisteren naar de inwoners, financiën beter laten controleren, hoe kan ergens een miljoen verrekend
worden??
Luisteren naar de mening/ideeën van de burgers
Luisteren naar de mensen , de gewone burger en geen meeloper zijn.
Luisteren naar inwoners
Luisteren naar ondernemers en mensen en zorgen dat Sittard weer een stad word met meer winkelend
publiek...
Luisteren naar ondernemers, goede ideeen zien/omarmen
Luisteren naar z'n inwoners
Luisteren, Verbinden, Creëren en Handhaven
Luisterend oor voor de burgers van zijn/haar stad
Maak geleen weer levendig zo als het vroeger was.
Maak wiet legaal man
Mag een vrouw zijn
Mag ook wel humor hebben.
makelijk aanspeerkbaar zijn
Makkelijk toegankelijk zijn voor de burgers
Man
man, jonger dan 50 jaar
Management achtergrond en strategisch inzicht
Max 30 jaar, cup D
Mediator
Meedenken met de inwoners.
Meedenken met de mensen, zoals het verminderen van de belachelijk hoge parkeerkosten binnen SittardGeleen
Meedenkend en er ook voor uitkomen..
Meedoen met de samenleving. Gezicht vaak laten zien.
Meer aandacht voor de gemeente Geleen en niet alleen Sittard

Meer aandacht voor vormgeving en uiterlijk van dorp/stad.karakteristieke elementen behouden of
plaatsen(lantaarnpalen e.d.) en meer groen in de wijk!
meer bezig houden met de inwoners van de stad en minder met middel grootbedrijven
Meer dan vorige laten zien en mengen onder de mensen
Meer doen voor Fortuna Sittard. De grootste attractie van de gemeente mag meer gestimuleerd worden.
Meer geld naar sport
Meer Geleen, minder Sittard
meer gevoel voor de medemens
Meer kijken naar de mensen in of om de armoedegrens
Meer kijken naar wat de mensen in de gemeentes nodig hebben.
Meer luisteren naar de burger
Meer met de mensen omgaan en luisteren naar de mensen
Meer naar de eigen inwoners luisteren.
Meer onder de bevolking komen en niet alleen bij evenementen en feestjes. Ook eens de buurt in op
eventueel de fiets. Heeft geen auto met chauffeur nodig om een borrel te kunnen drinken. Moet de oude
gebouwen waarderen i.p.v. ze te laten afbreken. Wij zijn en willen geen randstad.
Meer overhebben voor geleen
Meer sociale voorzieningen zoals gratis stort, goedkoper parkeren en meer commerciele panden zoals
andere (slimmere) steden doen!
Meer verbondenheid creeeren tussen de gemeentes, er werd nu toch vaker de focus gelegd op maar een.
Meewerken aan de groei van sportverenigingen, zodat zowel leden als supporters van sportclubs ervaren
dag de gemeente meewerkt aan een fijne sport ervaring en toekomst van onze sportregio.
Mekels ontslaan
mens onder de mensen zijn
Mens se mens en benaderbaar
Mens tussen de mensen zijn en inventariseren wat er onder de bewoners leeft. En natuurlijk hier naar
handelen.
Menselijk blijven
Menselijk zijn
menselijk zijn, dus zich onder de mensen begeven.
Menselijk zijn, sympathisch!
Menselijk!
Menselijkheid
Mensen binden en warmte uitstralen
Mensen mens
Mensen mens
Mensen mens - verbinder - wars van dorpspolitiek
Mensen mens, die de kleine dorpen die bij de gemeente horen ook zeer belangrijk vindt
Mensen met elkaar verbinden
Mensenmens
Mensenmens en nuchter
met de benen op de grond
Met mensen begaan zijn en niet alleen met de politiek. Hart voor mensen die het minder hebben.
Met name oog hebben voor de verbinding met Duitsland en België. Ook goed openbaar vervoer naar
aangrenzende gemeenten in het buitenland!
Mijn voorkeur gaat uit naar een dame die 'haar mannerje' staat, maar ook een echte burgermoeder is.

milieuvriendelijk denkend
minstens zo goed als Sjra Cox
mn ouderenzorg moet als speerpunt op de gemeentelijke agenda komen (budget moet geen sluitpost zijn:
welzijn van de burger kent in feite geen prijs !)
Modern leiderschap en niet laten verleiden te veel aan oubollig en ouderwetse Limburgse tradities mee te
doen.
Moderne blik jong van geest
Moet als voorzitter van de raadsvergaderingen optreden tegen het politieke geneuzel zoals dat nu aan de
orde is.
Moet boven de partijen staan
Moet boven de partijen staan. Krachtige persoonlijkheid die respect afdwingt bij met name de raadsleden.
Ervoor zorgen dat de gemeente weer serieus genomen wordt.
Moet buitengewoon integer zijn, boven partijen staan, natuurlijke autoriteit zijn, toegankelijk en
benaderbaar zijn. Communicatief vaardig zijn.
Moet de gemeente kunnen doorontwikkelen
Moet de kernen in hun waarde laten en niet streven naar één grootsteedse stad met veel te megalomane
pretenties zoals tot nu toe. Onze gemeente moet een verbonden samenvoeging zijn van bloeiend klein en
geen protserige gedwongen samengevoegd mislukt en veel te duur ostentatief groot.. Hij moet in staat de
politieke vertegenwoordigers van alle partijen achter dat doel te scharen door een brug te zijn tussen dat
kleine en niet het boegbeeld van het megalomane. Politiek gezien is zijn belangrijkste eigenschap dat boven
allepartijen staat en door zijn voorbeeldig nastreven van het algemeen belang het nastreven van klein
politiek belang in de schaduw stelt.
Moet de politieke partijen inspireren en motiveren dat ze buiten hun politieke en deelbelangen, kunnen
uitstijgen. Dat de politieke partijen "out of the box" denken!!!!!
moet dialect en vloeiend ABN kunnen spreken
Moet dialect kunnen verstaan en praten
Moet een vrouw zijn, liefst een mooie....
Moet een duidelijk ja of nee durfen teczeggen
Moet een lesbische latino vrouw zijn met een lichamelijke beperking en een twintiger
Moet een Limburger zijn
Moet een Limburger zijn, geen vent uit Zuid of noord Holland.. die niet eens Limburg kan
moet een Limburger zijn, liefst Sittardenaar
Moet een vrouw zijn
moet een vrouw zijn
Moet een vrouw zijn en geen achtergrond met Sittard Geleen hebben misschien dat zij Danneels de stad op
een lijn krijgt
Moet ervoor zorgen dat gemeentebestuur weer een geheel wordt.
Moet fatsoenlijk kunnen budgetteren en van aanpakken weten. Hopelijk luistert de burgemeester ook naar
zijn inwoners.
Moet Fortuna steunen
Moet goed onkruid kunnen wieden
Moet goede contacten hebben in de provincie en in bestuurlijk Den Haag.
Moet goede kennis van zaken hebben
Moet hart voor zijn stad hebben
Moet Limburger zijn. Niet uit Sittard Geleen.
Moet met de tijd mee gaan. Een jonge burgemeester
Moet net zijn als Sjraar Cox

Moet neutraal zijn, boven de "stads/dorpse politiek" staan, moet gaan zorgen dat de verschillende
stadsdelen een geheel worden in plaats van vechtende kemphanen t.o. Elkaar. Misschien is zelfs eerst een
interim aanstellen wel beter. Iemand die eerst orde op zaken kan stellen en dan pas een verbinden
aanstellen die tevens de brug naar (eu)regio, land en bedrijven kan leggen
Moet onpartijdig zijn en niet partijgebonden zijn
moet ook verenigingen een warm hart toedragen
Moet open staan voor suggesties uit de gemeenschap
moet openheid betrachten en communicatief zijn, ook over zaken die de gemeente niet welgelegen zijn.
Moet toegankelijk zijn ,een mensen mens
Moet tussen de mensen staan.
Moet uit de regio komen.
Moet uit Sittard komen
Moet van buiten de gemeente komen
moet visie hebben, lef, niet bekrompen zijn en kunnen overtuigen.
Moet vooral ook oog hebben voor de "gewone " burger
Moet welkom zijn bij de politieke meerderhei van de bewoners .
Moet zich heel goed inleven in de Gemeente
Moet zich inzetten om de stad duurzaam te maken. Wellicht zelfs de stad als zodanig profileren om haar
aantrekkelijker te maken.
Mot good kinne zinge, mèr es dr auch blokfluit kint sjpele is t auch good.
Mot plat kalle
Mss zou een burgemeester met een lichamelijke beperking een goed idee zijn! Zodat er aan den lijve
ondervonden kan worden wat er nog allemaal mis gaat in wmo-landbeperking
Multicultureel bedreven
Naar de mensen luisteren en verdere verloedering in de gemeente stoppen en zorgen dat er weer een
leefbaar klimaat komt.
Naar tevredenheid op stage werken in de gem. Waarna er gestemd wordt in het bestuur voor de definitieve
installatie
Nadenken over meer groen in Sittard en hoe deze te onderhouden.
Netwerk bedrijfsleven ivm werkgelegenheid
Neutraal leiderschap in de versnipperde politieke arena, tandem met gemeentesecretaris om te bouwen
aan een trotse organisatie en dat ook uitdragen (in plaats van afgeven op ambtenaren), sterk in intervisie
richting college en raad als het gaat om één stad te zijn en de noodzaak om keuzes te durven maken.
Niet aan steekpenningen doen ;)
Niet afkomstig uit de gemeente. Goede contacten met Den Haag. Geen folklore, maar zakelijk. Lef om
partijen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Bestuurlijke ervaring.
niet afkomstig uit Zuid- of Midden Limburg; in afbouw carriere
Niet alleen open staan voor verbinding, maar vooral ook voor samenwerking en vernieuwing.
Niet alleen politiek correct beuzelen, durf wat aan te pakken. Haal S-G uit die top 10 inbraken , regel
fatsoenlijk groen-onderhoud , stop verloedering, enz.
Niet alleen voor SITTARD - GELEEN maar ook voor de rest van de gemeente
Niet alles naar Sittard halen Born en gellen doen ook mee
Niet bang om genomen beslissing en terug te draaien
niet beïnvloedbaar, humorvol
Niet boven de mensen staan zoals Cox dat deed, masr tussen de mensen. Niet van die arrogante trekjes
hebben zo van ik weet het wel allemaal.
Niet gekoppeld aan landelijke partij. Geen linkse burgemeester!!

Niet geleen voortrekken voor sittard
Niet laten beïnvloeden door anderen,hij is de baas
niet links en tegen islamisering van nederland
Niet meer zo debiel veel politie op een fortuna wedstrijd afsturen en daarmee de sfeer verkankeren
niet nog meer armoede in de gemeente zorgen en er meer voor de minder bedeelde zijn en meer gehoor
geven aan hun wensen en behoefte.n we
Niet partij gebonden
niet partij gebonden zijn en interesse en gezicht tonen in buiten wijken en geen lid van welke vereniging
dan ook plus weten welke buurten crimineel zijn .
Niet Sittard voorop, meer praktisch minder prestige
niet te beroerd zijn om panden te sluiten, indien nodig (bijv. illegale activiteiten); handelend optreden en
blauw ondersteunen
Niet te veel uit de politiek komen. De burgemeester moet zich verbazen over de bureaucratie en eroverheen
durven stappen!
Niet te voorzichtig zijn. Niet bang zijn gezicht te verliezen. En niet steeds pappen en nathouden
Niet uit Limburg komen/boven alle partijen staan/ goed kunnen puinruimen/mensen op hun
verantwoordelijkheid wijzen, dus durven op te treden.
Niet voor zijn eigen ego en carriere gaan. Gedurende de periode dat hij in Sittard-Geleen benoemd is staat
op de eerste plaats het welbevinden van de Gemeente Sittard-Geleen (dit betreft alle stakeholders van de
gemeente).
Niet zo corrupt en arrogan als huidige lafaard.t
niet zo,n slapjanus deze
Niet zo’n typische grijze muis maar een mensen mens
Nietinsittardwonenenwethoudersenraadsledenvervangen
Nieuwe burgemeester moet vooral een verbinder, die de oude cultuur achter zich weet te laten. Ook
interesse in de lokale historie is van belang.
Nieuwe kleinschalige initiatieven binnen elke kasg van de bevolking gericht op het welzijn van de gemeenteinwoners
Nog actiever anti drugs beleid wordt wel meer maar is zeer groot probleem binnen gemeente
Normaal doen!
Nuchter, boeren verstand.
Ogen en oren hebben voor de lokale bevolking
Om te beginnen: we hebben het hier over een gemeente en niet over een stad. De voorkeur gaat uit naar
een vrouw, die de “ de haantjes” in het gereel kan houden ( leiding geeft aan raad en college) , die niet het
standpunt van het college verdedigd maar het dualisme bevordert, die een evenwichtige ontwikkeling van
de delen van de gemeente voorstaat, die voldoende realiteitszin heeft om overtrokken ambities te
beteugelen, die erkent dat de gemeente bestaat uit uit zo’n 14 delen met hun kenmerken, die niet één deel,
een dorp met stadsrechten, het aanzicht van een grote stad probeert te geven, die dus verbindend werkt
zonder er één geheel van te proberen te maken, aimabel maar stevig in de schoenen staat.
onafhankelijk en corruptiebestendig
Onafhankelijk en geen relaties met huidige bestuurscultuur
Onafhankelijk nuchter objectief
Onafhankelijk onpartijdig en geen vooroordelen kennen
Onafhankelijk van de raad
Onafhankelijk, boven partijen, dorpspolitiek niet dulden, de burger voorop stellen.
Onder de mensen zijn en komen
Ondernemend en bij voorkeur ook ervaring hebben als ondernemer.
Ondernemend zijn en lef hebben. Net als Dhr Cox

Ondernemersmentaliteit, goed huisvader
Ondeugdelijke niet werkende gemeenteraden aanpakken
onpartijdig
Onpartijdig en onbesproken.
onpartijdig lokaal
Onpartijdig met een open attitude; toegankelijk voor de gewone burger.
onpartijdig, boven de partijen in de raad staan, integer
onze nieuwe burgemeester is een vrouw en is in staat onze gemeente nieuw elan te geven zowel intern als
naar buiten toe.
onzinnige uitgaven voorkomen zoals het centrum van Geleen Noord waar meer als de helft leeg staat
Oog en gevoel voor efficientie en financieel beheer
Oog hebben voor álle inwoners
Oog hebben voor de burgers, zij brengen namelijk het geld op! niet de bedrijven.
Oog hebben voor de grijze gebieden op elk bestuurlijk gebied. Men spreekt in de stellingen over
mastschappelijke instellingen en bedrijven.....wat met het gebied ertussen? ZZP'ers, kleine ondernemers,
verenigingen etc. Om maar een voorbeeld te noemen.
Oog hebben voor de ontwikkeling en klantgerichtheid van medewerkers binnen de Gemeente
Oog hebben voor groepen en individuen die net even buiten de gebaande paden gaan. Zorgen dat juist zij
onderdeel van de stad worden en het respect krijgen wat ze verdienen en niet alleen de 13 in een dozijn
"kerkgangers".
Oog hebben voor het belang voor inburgeraars van het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Tijdens
de ceremonie is het belang van de stad ondergeschikt aan dat van de inburgeraar.
Oog hebben voor iedereen
oog hebben, actie ondernemen en ideeen ter uitvoering brengen om het zwerfvuil in diverse wijken rond
het centrum te verhinderen en tot een acceptabel nivo terug te brengen. Verder parkeeroverlast
verminderen en toezicht houden om snelheidsbeperkingen in de 30 km zones.
Oog voor duurzaamheid, benaderbaar, liefst een vrouw, wars van ego.
Oog voor het klimaat
Ook eens aan de dorpen denken en met name de wegen en fietspaden en niet alleen aan het centrum van
de stad
Ook in buurten waar de burgemeester niet woont, zorgen dat de stoepen niet door wortels omhoog
geduwd worden 🤔😎
Op de financiën letten
Op de hoogte zijn wat er in de gemeente speelt en niet alleen bij mensen die hun zegje wel zelf kunnen
doendoen
Op komen voor de burgers
Op tijd slapen
open blik
Open communicatie en eerlijk
open deuren vragen. dit zou een veel meer inhoudelijke vraagstellingen moeten zijn
Open en eerlijk zijn.
open en zichtbaar naar de burgerij
Open staan voor vernieuwde initiatieven zowel voor economisch als maatschappelijk belang. Vooral
gemeente Geleen helpen om meer een economisch maatschappelijke stad ervan te maken.
Open, eerlijk, toegankelijk, sociaal
Openheid, menselijk
open-minded, progressief ivm wegtrekkende jeugd

Opkomen voor de ouderen en chronisch zieken die van een minima leven.
Opkomen voor veiligheid en leefbaarheid in de wijken.
opletten dat we niet onder curatele komen te staan zonder de inwonenden te veel te belasten
Optreden tegen megalomane investeringen gemeentebestuur.
Orde brengen in chaos (jaren van (financieel) wanbeleid)
organisatorisch, sociaal en multi culturele eigenschappen
Oud zeer los laten, gaan voor een naamsverandering en het concentreren van bestuurcentrum in Sittard op
de markt.
Out of the box denken. Niet dorpspolitiek denken, groter geheel zien
Out of the box durven denken, partijloos
Out of the box en slagvaardig
overkoepelend persoon bij conflicten, crisissen en feesten.
Parkeren gratis
partijloos en vrouw
People manager
Persoonlijkheid zijn. Burgervader waar he respect voor kunt hebben!!
Plat kalle
Polarisering tegengaan
Politiek direct gekozen als lijsttrekker grootste partij
Politiek neutraal
Politiek verbinder
politieke chaos en financiën op orde brengen
Positiviteit uitstralen!
Pro fortuna.!
Professioneel, doortastend en wars van prestigeprojecten
Progressief
pvv aanhanger
Raadsvergaderingen kort en zakelijk voorzitten. Beslissingen zijn immers in de voorronden grotendeels
genomen.
regelmatig incognito zich begeven in de publieke ruimte met name in het uitgaansleven om een beeld te
krijgen van lusten en lasten voor bedrijven en burgers.
regionaal iemand
reorganisatie van de gemeente, geen onnodige uitgaven, en meer zorg voor mensen met psychische
problemen en de ouderen in de samenleving
Representatief
Representatief zijn
Ruimdenkend
Ruime ervaring binnen een grotere stad
Scheidsrechter
Sensitiviteit voor de verschillen tussen Sittard en Geleen en ze niet wegwuiven. Zichtbaar zijn in alle kernen
en realiteitszin. Sittard-Geleen is een middelgrote stad, dus houd het college en de raad bij de les wanneer
ze weer te grote en dure projecten willen opstarten.
Shoppen in Geleen
Sittard en Geleen verbinden!!!!
Sittard Geleen bekender maken met events en dergelijke ! Want voor jeugd wordt er niks meer gedaan
Sittard is meer dan alleen stad ze hebben namelijk een aantal mooie wijken en daar moet ook aandacht naar
toe gaan
Sittardenaar zijn vanaf de geboorte

Sneller actie ondernemen ipv stad laten dood bloeden. Leg. Max huur bedragen op zodat er weer
ondernomen kan worden. Nu melken particulieren huurders uit! Ondernemen is haast niet mogelijk met als
gevolg leegstand. Vooral in geleen
Sociaal /menselijk inlevingsvermogen
Sociaal denkend
sociaal en doortastend
Sociaal hart met oog voor de vele kwetsbare inwoners van de stad
Sociaal invoelend, denken in mogelijkheden en ruimte om met de burger te sparren
Sociaal maatschappelijk bewust zijn. Armoede, zichtbaar en stil, bestrijden. Scholen en bedrijven met elkaar
verbinden.
Sociaal naar alle burgers van de gemeente
Sociaal sterk, toegankelijk, transparant
Sociaal- tussen de mensen
Sociaal zijn en niet te ver van de burgers afstaan ‘gewoon’ zijn dus en het liefst nu eens den vrouw
Sociaal,
sociaal, beslissingen kunnen nemen, de stad netter maken in alle opzichten
Sociaal, betrokken en integer
Sociaal, kennis van zaken en de burger
Sociaal, zich laten zien in de kleinere dorpen, zich inzetten voor iedereen, en het moet een vrouw zijn
Sociaal. Betrokken bij verenigingsleven en belangstelling voor sociale en culturele activiteiten. Openstaand
voor diversiteit
social, betrokken, rechtvaardig
Social, eerlijk en loyaal
Sociale betrokkenheid en vooral niet verbonden aan een politieke partij
Socialistisch hart.
Sorry, maar dit zijn geen echte meedenk vragen, dit zijn open deur vragen. Andere vragen zouden kunnen
zijn; kan hij/zij het gemeentebestuur tot 1 geheel maken, sterke bestuurlijke kwaliteiten, sterke
leidinggevende kwaliteiten, affiniteit met de stad Sittard, zich bewust zijn van de plek die Sittard inneemt in
de regio, een sterke vrouwelijke kandidaat zou mijn voorkeur hebben, zichtbaar zijn voor de bewoners.
Deze om maar enkele te noemen.
Spontaan en sociaal betrokken
Sportstad Sittard-Geleen uitdragen en trots zijn op Fortuna Sittard
Stadsdeel Sittard niet Voortrekken!!!
Stadsdelen Geleen en Born weer meer er toe laten doen i.p.v. alleen maar Sittard.
standvastig
sterk analyticus en tevens een goede verbinder zijn
Sterk in zijn schoenen staan
Sterk moraal, helikopterview
Sterk op veiligheid. Het wordt tijd dat er meer aandacht komt, bijvoorbeeld in boa capaciteit.
Sterke bestuurder die de lokale politiek kan begeleiden naar een professioneler niveau
Sterke leider nodig, die de verdeelde politiek aan bande legt.
Sterke persoonlijkheid die de vanuit inhoud opereert en niet afhankelijk maakt van machtspolitiek
Sterke persoonlijkheid met overwicht en overzicht! Beslisser en een echte voorzitter van de Raad en het
college.
Sterke persoonlijkheid, (Vrouwelijke kandidaat heeft de voorkeur).
Stevig doorpakken

Stevige persoonlijkheid die versplinterde politiek kan verbinden. En stevige koers op Euregionale
samenwerking, onze stad grenst als enige stad aan België èn Duitsland! Daar moet veel meer mee
gebeuren!!
Stimueren op een duurzamer bedrijfsleven
Stimuleren van burgerinnitatieven
Stop met de gemeente EEN stad te noemen, er zijn twee steden en veel belangrijke kernen.
Stoppen met stad en benoem Deze plaats aks een gemeente
Strakke sturing geven aan het college
Streng anti drugs beleid en harde aanpak tov alle vorm van criminaliteit.
Streng op integratie in onze cultuur zijn.
streng optreden (positie durven innemen) om de gemeentelijke problemen rondom criminaliteit, afval,
drugs keihard aan te pakken. Burgemeester moet ondernemer zijn, iemand die deze regio/stad er weer
economisch bovenop kan helpen komen. Burgemeester die stelling durft te nemen en de stad gaat managen
als een commerciele onderneming en zinloze politiek 'geneuzel' een halt durft toe te roepen.
Strenge en kordate voorzitter B&W gemeenteraad, strakke handhaving openbare orde, kan luisteren en is
open maar is zeer zakelijk.
sympathiek en meelevend bij de inwoners
Sympathiek-een mensenmens- open iemand
Technlogie
Technocratisch bestuurder
Tegenovergestelde van Cox
Tegenstellingen in de raad die de stad benadelen, stevig aanpakken
toegankelijk
Toegankelijk
Toegankelijk
toegankelijk voor zijn burgers in zijn gemeente. Iemand van buiten deze gemeente en geen banden heeft
met deze gemeente Sittard Geleenan buiten
Toegankelijk zijn
Toegankelijk zijn, zich laten zien bij activiteiten van de diverse verenigingen,
Toegankelijk, betrokken, burgemeester voor alle inwoners
Toegankelijk, gewoon
Toegankelijk, laag drempelig, niet arrogant, goede communicator
Toegankelijk/benaderbaar door inwoners, empathisch
Transparant en boven de politieke partijen staand
Transparant en EERLIJK !!!
Transparant zijn
Transparant, dus geen CDA gast.
Transparant, partijloos, vernieuwend en toegankelijk
Transparant, rechtlijnig, autoritair en rechtlijnig. Gezicht en uitstraling van de stad evenals open en
toegankelijk.
Transparant, toegankelijk en geïnteresseerd
Transparant,oprecht,zich onder volk begevend, gedreven, eigen wil, geen draaikont,
Transparantie
Transparantie, doen wat hij/zij beloofd
Trots op de gemeente
Trots uitstralen
Tussen de burgers staan
Tussen de gewone mens staan
Tussen de mensen staan

Tussen de mensen staan
Tussen de mensen staan
Tussen de mensen staan en boven de politieke partijen
Tussen de mensen staan en naar de bewoners luisteren
Tussen de mensen staan en vooral normaal doen...
Tussen de mensen staan. Weten wat er speelt in de wijken. Misschien een x een vrouwelijke burgemeester.
Tussen het volk horen, en de dorpen veel meer aandacht geven en niet alleen Sittard op de kaart zetten
type Gert Leers die deze gemeenteraad eens wijst op hun verantwoordelijkheden. Wat een ouwehoeren
club.
uit de regio sittard geleen born
Uit de streek zijn, danwel Limburger zijn en de Limburgsetaal spreken
Uit Sittard komen
Uitdrukkelijk boven de partijen staan
vaker van zich laten horen als er belangrijke zaken besproken worden tussen gemeente en stakeholders, de
houding van de huidige burgemeester lijkt op dit moment de passief
Van de gemeenteraad een raad maken die voor de gehele gemeente opkomt
Van geboorte niet van de regio. Neutrale opstelling t.o.v Born Geleen Sittard . Financieel goed doortastend
werken. 1
van nature openstaan voor mensen, geen afstandelijke burgemeester
Van vvd, cda, pvv of fvd huize. Geen linkse shit.
Vastberaden kunnen optreden
Veel aandacht hebben voor natuur, bosbehoud, etc
Veel aandacht voor de verenigingen en de limburgse cultuur
Veel bestuurlijke ervaring / moet ook gaan werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de raadsleden /
veel connecties is Maastricht en Den Haag en zomogelijk Brussel
Veel liefde geven naar zijn mede mens
Veel meer betrokken zijn voor de winkeliers in Sittard-Geleen
veel meer evenementen in de stad laten organizeren, de stadsbibliotheek op een hoger peil brengen (veel
en meer variatie qua boeken)
Veiligheid bevorderen en zwerfvuil bestrijden
Veiligheid hoog in het vaandel (hoofd veiligheidsregio) waaronder Chemelot VS ondernemers
Veiligheid richting Chemelot. Wat schieten de inwoners van sittard geleen er uiteindelijk mee op, dat we een
groot terrein hebben naast ons genaamd chemelot, waar omderhand veel expact en personeel van buiten
Nederland werken. Mijn gemeentelijke belastingen zijn op de stifstraat 6 in Papenhoven maar liefst met 11
euro maandelijks gestegen, naar 135 EURO. Waarom??? Zelf ben ik weg gereorganiseerd bii DSM. Kantoor
DSM Sittard, naast het station. Dit kantoor staat nu voor de helft leeg, en de andere helft wordt voor
ongeveer 80 procent ingenomen door Indiers en ander voor het hogere management "goedkoop"
personeel. Maar goedkoop is duurkoop. Laat men de business case die 10 jr geleden gemaakt is, nog eens
opnieuw doen? Nee offshoring is mijn inziens absoluut onder aan de streep niet meer winstgevend.
Veiligheid, leefbaarheid, oog voor eenzaamheid en armoede.
Veiligheid, Saamhorigheid, hoog in het vaandel stellen
verbeteren van veiligheid binnen de stad, en maken dat geleen, born etc net zo belangrijk is als sittard
Verbinden
Verbinden binnen het college laagdrempelig / toegankelijk voor inwoners, transparant
Verbinden en in staat zijn de stip aan de horizon te zetten en hiervoor te gaan

Verbinden!!!!!
Verbinden, als mens ook benaderbaar zijn, en zelf ook eens kijken wat er leeft in de wijken, en niet alleen in
de stad.
Verbinden, menselijk, maatschappelijk, goed luisteren naar de burgerss burges
Verbindend
Verbindend en boven de partijen staand
Verbindend leiderschap tonen
Verbindend leiderschap, een solide netwerk in Den Haag, kennis van de Duitse taal en cultuur
verbindend probleemoplossend bij onze moeilijke gemeente
Verbindend. Empatisch vermogen. Humor. Een mensen-mens
verbindende factor tussen college van wethouders en gemeenteraad
Verbinder van en voor alle generaties
Verbinder van partijen, de rv is nu een chaos. Geen speciale behandeling wethouders, ook zijn mogen
worden aangesproken. De gemeenteoet worden verbonden, einde met hullie-zullie, vertrouwen Is flink
gedeukt en moet worden hersteld.
Verbinder, coördinator, iemand die waardering heeft voor jong en oud , voor cultuur, Iemand die
waardering heeft en geeft aan de amateur.
verbinder, inspirator, innovator
Verbinder, zakelijk, geen politicus, recht door zee, eerlijk, met veel intellect.
Verder kijken dan alleen de stad, maar ook naar de dorpen
Verenigingen die draaien op vrijwilligers een warm hart toedragen en steunen.
verenigingen overeind houden
Verjonging van de stad
Vernieuwend durven zijn en “oude gewoontes” eb de mensen die hierin vastgeroest zitten durven en
kunnen laten veranderen.
Vernieuwend, investerend, luisterend, meedenkend, initiatief nemend, avontuurlijk, geen vriendjespolitiek
met de oude garde die alles wil zoals het vroeger was!
Vernieuwend/jong
Verschillende generaties met elkaar kunnen verbinden (om vergrijzing en vereenzaming tegen te gaan) en
mensen met verschillende achtergronden, geloven en inkomens met elkaar kunnen verbinden.
verstand hebben om Sittard goed te leiden, minder festivals, beter financieel beleid, nuchter, realist, Sittard
eindelijk uit het slop halen
Verstand vam het zorgstelsel waarbij de zorgkaart beter wordt beschouwd en geoptimaliseerd. Zeker met
betrekking tot de ziekenhuizen en psychologische zorg. Dit aangezien er meervoudige gevallen van slechte
zorg bij het Zuyderpand Medisch Centrum. Daarom graag meer richten op particuliere zorg.
Verstand van economisch beleid, opdat de miserabele en beschamende financiële positie van Sittard-Geleen
verbeterd kan worden alsmede falende commerciële projecten als de leegstand van Ligne kunnen worden
verbeterd.
Verstand van het Burgermeesterschap hebben
Vertegenwoordigt 1 gemeente met oog voor verscheidenheid van alle kernen
vie hebben en deze uitdragen; zichtbaar zijn in de gemeente, een rechte rug kunnen hebben, niet corrupt of
partijdig
Vindingrijk
Visie hebben waar de stad moet staan in 2030. Iedereen daarin meenemen en draagvlak creëren.
Visie op de armoede van de inwoners, politie beleid, schonere stad
Visie op duurzame gemeente: oog voor komende generaties
Visie! En durven beslissingen te nemen, 3 stadskernen is 2 te veel
Visie, daadkracht, charismatisch

visie, luisterend vermogen, bestuurs- en overtuigingskracht
Visionair
Voldoende aandacht met name voor de dorpen en hun verenigingen.
Voor alle plaatsen binnen de gemeente evenveel aandacht! Niet alleen voor Sittard!
voor de verandering; een vrouwelijke burgemeester!
Voor iedereen belangstelling hebben. En vriendelijk zijn.
Vooral eerlijk, betrouwbaar en tussen de burgers staan.
vooral ook een persoon die tussen de mensen staat; maar ook "streng doch rechtvaardig"; het liefst iemand
van boven de rivieren
Vooral ook grensoverschrijdend denken en handelen!!
Vooral sociaal en aardig Ijn. Dus geen VVD-er!
Voorheen wethouder van de stad gewees zijn
voorkeur gaat uit naar een vrouw
Voorkeur voor een vroue
Voorkeur vrouw met bewezen bestuurlijke kwaliteiten
vooruitstrevend zijn in energie en klimaattransitie
Vooruitstrevend, toekomstgericht, durven oude patronen te doorbreken
vreemde talen goed beheersen en spreken o.a. vanwege de Jumelage; bindende factor zijn voor alle
raadsfracties zodat coalitie en oppositie respect voor elkaar hebben.
vriendelijk
Vriendelijk en jong persoon
Vriendelijk onafhankelijk buiten de regio komend
Vriendelijk, sociaal en zich tussen de mensen begeven.
vrouw
Vrouw
Vrouw
Vrouw
Vrouw en jonger dan 40
Vrouw en laagdrempelig in taal en gebaar
Vrouw en van buiten limburg
Vrouw zijn
vrouw zijn
Vrouw zijn!
vrouw, bruggenbouwer
Vrouw, duurzaam
vrouw, jong, sociaal vaardig, makkelijk toenaderbaar, open blik, vernieuwend, géén old boys network, down
to earth
Vrouw, Limburgs sprekend, niet afkomstig uit een van de kernen, gevoel voor de uitdagingen van elke kern
aan sich
Vrouw, niet bejaard en pro-Fortuna
Vrouwelijk
vrouwelijk
Vrouwelijk
Vrouwelijk en sportief.
Vrouwelijk geslacht hebben
vrouwelijke burgemeester heeft mijn voorkeur
Waar een burgemeester zoal aan moet voldoen.
Warme persoonlijkheid, goed kunnen communiceren, open minded
Wat meerr aan de eigen inburgers denken en niet zoveel voor de buitenlanders doen. Wij hebben het ook
moeilijk.,

Wat doen voor mensen met een beperking.
Wat een flutenquete
Wat een onzinnige enquête is dit!
wat een rare vragen, bijna tendentieus
Wat meer zorgen dat de straten schoon zijn. Betere controle bij Moskee op hard rijden en drugshandel in
die straten
Welzijn van burgers, middenstand, en de leefbaarheid in de diverse stadsdelen boven onnodige en
geldslurpende prestigeprojecten stellen als Ligne, Tom Dumoulin Bikepark, luxe hotels, 2 stadscentra met
veel leegstand, etc. Eerst de basis (o.a. goede voorzieningen, groenonderhoud in álle wijken, niet alleen de
dure buurten, leegstand centra tegengaan, luister naar de middenstand, sociaal beleid voor minder
bedeelden)in orde en dán kun je pronken met je stad, mocht je dat willen.
werkelijk politiek neutraal en in belang stad vergaderingen etc leiden en niet te zeer vriendjes zijn met
college(leden)
Wethouders en gemeenteraad verbinden
Winkeltje obbicht ouderen kruidenierswaar
Woonachtig in de gemeente.
Woord houden, zorgen voor kloppende financien
Woord van burgers serieus nemen, zoals met de hondenbelasting
Yang Gang
zakelijk
Zakelijk, modern, met oog voor wat er in de maatschappij speelt, correct naar iedere bevolkingsgroep,
internationaal georienteerd (buurlanden) en geinteresseerd. Vrouw.
Zaken op orde in de gemeenteraad
Zeer anti-criminaliteit gericht te werk willen gaan, een sterke aanpak decentralisering drugsproblematiek in
werking zetten
Zeer sterk in bestrijding van overlast en in het bijzonder van de strijd tegen drugstoerisme.
zeker niet van linkse signatuur
Zelden een enquete gezien met zoveel open deuren. Kon u echt geen andere eigenschappen bedenken, die
wel onderscheidend zijn, zodat er echt wat valt te kiezen?
zero-tolerance t.o.v. criminele en asociale elementen
Zet de mensen voor de stad en niet andersom
Zich absoluut 100% onafhankelijk op kunnen stellen. Doorzetten. Durf en lef hebben. Risico durven nemen.
Doortastend zijn. Zich niet door de oude garde en vastgeroeste gedachten laten leiden. Vernieuwend durven
zijn. Daden en doen. Pragmatisch. Leiderschap tonen. De gevestigde orde kunnen en durven te trotseren.
Jong van geest en mentaliteit.
Zich betrekken bij de dorpen
Zich eens laten zien aan de burgers
Zich genoeg zien laten onder de mensen
Zich inzetten voor de financieel minder bedeelden, met name ook de ouderen c.q. gepensioneerden die al
jaren hun inkomen achteruit zien gaan.
Zich onder de inwoners mengen en een luisterend oor hebben
Zich onder de mensen mengen, zich laten zien
Zich tussen de burgers mengen zodat hij een beeld krijgt wat er speelt in de gemeente zoals Cox dat doet
zich tussen de mensen begeven
Zich tussen het volk plaatsen
Zich vaak in de wijken laten zien
Zich voelen als een bewoner en er na handelen
Zichtbaar én aanwezig zijn, letterlijk tussen de mensen staan de

Zichtbaar zijn
Zichtbaar zijn in de gemeente en erbuiten.om de belangen van de gemeente te bevorderen !! De nieuwe
burgemeester moet ten strijde trekken tegen de verpaupering en verloedering van de stad. En dit niet alleen
maar zien als een financiële kwestie!
Zichtbaar zijn voor de inwoners
Zichtbaar zijn!!
Zij/hij moet een mensenmens zijn
Zij/hij moet 'zichtbaar' zijn voor de inwoners.
Zonder de Limburgse autenciteit uit het oog te verliezen openstaan voor mensen die niet uit Limburg komen
maar hier met plezier wonen.
Zorg dragen dat sittard weer een schone stad word en iets aan aantrekkelijker maken voor winkelend
publiek
Zorg dragen voor een correct bestuur van de stad met respect voor elkaat. Krachtig optreden tijdens de
raadvergadering
Zorg en Veiligheid met elkaar (blijven) verbinden
Zorg voor de kwetsbaarste inorg voor de onderlinge verbondenheid tussen de inwoners van Sittard, Geleen
en Born
Zorgen dat alles betaalbaar blijft in de gemeente, niet alleen voor rijken maar ook voor midden en lage
inkomens.
Zorgen dat de binnenstad (Sittard&Geleen) weer gaat bloeien
Zorgen dat de energietransitie niet te snel wordt uitgevoerd zonder rekening te houden met inwoners, Flora
en Fauna.
Zorgen dat de parken en grasvelden worden bijgehouden, hondenbelasting verlagen en daadwerkelijk iets
met het geld VOOR DE HONDEN iets doen. Parkeerkosten omlaag en Sitterd-Geleen weer levend maken!!!
Zorgen dat de raadsleden eens van de dorpspolitiek afkomen en van de eenmansfracties
Zorgen dat deze gemeente eindelijk één stad wordt. Bij voorkeur geen politicus zijn. Een goede bestuurder
wél!
Zorgen dat die kut herindeling eindelijk eens word terug gedraaid en dat Sittard weer zelfstandig word,en
zeker zorgen dat het huishoudboekje van de gemeente klopt,
Zorgen dat er een stadsbestuur komt die niet onbeperkt geld uitgeven aan projecten die niet absoluut
noodzakelijk zijn, het huidige bestuur heeft Sittard/Geleen helemaal naar de bliksem geholpen, een super
stelletje ondeskundigen.
Zorgen dat er minder met geld wordt gesmeten!!
Zorgen dat Geleen een leefbaar en aantrekkelijk centrum krijgt. Ik woon hier nu 3 maanden met veel
plezier, echter het centrum is een van de slechtste centra die ik ooit heb gezien in NL. Ik wil niet per definitie
de negatieve enquête invullen zijn, maar kom op zeg hier mag echt wel een stokje voor gestoken worden.
(Leegstand van winkels). Er is zoveel potentieel in Geleen, waarom ziet het er zo uit en kan Sittard het bij
voorbeeld wel...?
Zorgen dat Geleen er weer gaat BiIJHOREN !!!
Zorgen dat Geleen op de kaart staat. Inplaats alleen Sittard..
Zorgen dat gemeente schoon en groen wordt en blijft
Zorgen dat het geld naar belangrijke dingen gaat en niet naar prestige projecten.
Zorgen dat sittard weer mooi aanzicht krijgt en niet zo verloedert uit ziet zet de werkeloze met behoud van
uitkering aan het werk zodat sittard weer straalt
zorgen dat we een schone stad krijgen ipv kans maken op de smerigste stad van nederland.
Zorgen voor een een goede woonomgeving en daar hoort ook onkruid wieden van het gemeenschapsgoed.
Zorgen voor goed onderhouden wijken en straten
Zorgen voor meer politie op straat, drugsdealen in de wijken aanpakken

Zorgen voor saamhorigheid, verbondenheid, leefbaarheid. Tussen alle mensen van de gemeente, ongeacht
welke kleur, geloof of financiële status men heeft.
Zorgzaam in alle opzichten. Vooral zorgen voor een goede leefomgeving. Daarbij hoort een grote mate van
veiligheid, maar ook een bestuur dat oog heft voor de behoeften van de inwoners van Sittard. Daarbij
denkmik ook aan eenvoudige zaken als onderhoud van openbaar groen en openbare plaatsen en problemen
zoals zwerfvuil eens echt aanpakken
zou fijn zijn als er eens een vrouw benoemd zou worden
zoveel mogelijk beperken.
Zuid-Limburger/40+/kennis van zaken/goede bestuurder
Zuinig zijn! Niet onnodig met geld smijten en geen peperdure auto rijden!
Zwerfvuil opruimen zodat we niet bij de smerigste 10 horen

Welke eigenschap voor de nieuwe burgemeester vindt u het belangrijkst,
als u moet kiezen? Antwoorden op de antwoordmogelijkheid Anders,
namelijk:
"Out of the box" kunnen denken. Denken in mogelijkheden ipv in onmogelijkheden
(Lange termijn )visie
1 en 3
afstappen van dorpsmentaliteit en een ferme duidelijke stad formeren
Al bovenstaande
Alle hierboven genoemde punten zijn belangrijk
Alle vijf moet de burgemeester doen
Alle zijn belangrijk maar heb een goed luistert oor van je burger
Allemaal
Allemaal euver eine kamp sjeare
Alles
Alles is belangrijk
Ballen hebben, prikkelen, uitdagen, aanspreken zodat de raad niet steeds rollebollend over straat gaat
Begripvol
Belang hechten aan de zorg, met nadruk betreffende het Zuyderland medisch centrum.
Belangen van burgers prefereren boven grootheidswaan van wethouders
Belangen van de jongeren vertegenwoordigen, niet alleen de ouderen
Bestuurlijk sterk zijn, daadkrachtig opereren
beter beleid
Betrokken zijn bij burgers die het moeilijk hebben in de thuis situatie en na de kindjes kijkt en wat je ervoor
kunt doen. Prijzen omlaag doen zodat mensen zoals ik de kindjes alles kunnen geven. Of me een leuke baan
aanbieden want andere mensen die nemen me niet aan omdat ik kanker heb gehad
Betrouwbaar, integer, rechtschapen, duidelijk in woord en geschrift!
Bewaken hoe met ONS geld wordt omgegaan!
Bf
Breng de stad op orde op alle gebieden; ga handhaven
Bruggen slaan en verbinden. Mensen samenbrengen. Grensoverschrijdend denken.
Burgemeester die aan de jongvolwassen denkt en sittard op de kaart zet in de randstad het leven daar is
heel anders dan hier

Burgers geen poot uitdraaien en financien op orde brengen.
Cement tussen de stenen. Mensen in alle facetten: werknemers, -gevers, bewoners, Limburgers.
Contact hebben met de bewoners en oog hebben voor de leefbaarheid in de buurt.
Contact met bedrijfsleven ivm werkgelegenheid en leefbaarheid stad
Daadkracht en visie
Daadkracht tonen tbv. het bevorderen van de leefbaarheid in deze stad: gewenst gedrag belonen en
ongewenst gedrag daadwerkelijk aanpakken/sanctioneren. Gedoogbeleid werkt (helaas) niet
Daadkrachtig / kordaat, deskundig, betrokken en warme persoonlijkheid.
Dat sittard weer gaat stralen
de bovenstaande, en andere belangen, kunnen afwegen bij het prioriteren. betrokken zijn bij de stad en de
burger kan namelijk strijdig zijn met elkaar... niet altijd zijn belangen van de stad hetzelfde als die van de
burger. en vice versa
De dorpen met fietspaden en wegen
De dorpse mentaliteit bij de “politici” afleren
De eigenschap die ik zojuist heb beschreven.
De juiste balans uit de bovenstaande, het een kan niet zonder de ander
de ogen open doen
De onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
De organisatie goed aansturen.
De problemen in de stad voortvarend aanpakken en de stad echt aantrekkelijk maken.
De regio verbinden
de stad leefbaar houden en geen overvloed van vluchtelingen
Dit had ik toch al beantwoord in voorgaande vragen
dorpen moeten dorpen blijven de gemeente hoeft niets op de kaart te zetten we hebben genoeg problemen
die ze kunnen oplossen ik heb het alleen maar achteruit zien gaan met de gemeente .
Duidelijke leider
Duurzaam
Duurzaamheid
Duurzaamheid en klimaat op de eerste plaats
Duurzaamheid en klimaatverandering moeten centraal staan
Echte leider zijn.
Economisch beleid kunnen voeren van een niveau hoger dan HAVO eindexamen en hier en daar een leuke
opfriscursus
een belangrijke rol spelen in het verenigigleven. Een goede afweging kunnen maken van prioriteit bij
aktiviteiteb die ondernemers organiseren en de verdeling van de opbrengsten met de kosten die de
belastingbetaler moet maken en compensatie voor de overlast van de omwonenden.
Een Burgemeester,de ECOLOGISCHE Gemeentebelangen SERIEUS Prioriteit geeft...
Een combinatie v bovengenoemde zaken
Een dorpsgek zijn
Een einde maken aan de onderlinge strijd tussen voormalige gemeentes en bijbehorende politieke partijen
Een goed bestuurder zijn!
Een hoge mate van integriteit en boven de politieke partijen staan. Daaraan ontbrak het volledig tijdens de
ambtsperioden van Cox
Een mens voor alle mensen
Een oplosser zijn voor de kernen bedrijven,leegstand uitstraling centrum onderhoud en toezicht op Apv
een sper is
een verbindend leider, overwicht hebben op de club ruzieende wethouders

Een visie uitdragen.
Een vrouw
een vrouw
Een zeer duidelijke vrouw met veel bestuurlijke ervaring
Eerlijk en open
Eerlijk en oprecht zijn
Eerlijk, rechtvaardig en doortastend
Effectief en efficiënt betrokken zijn bij de stad en de mensen op die terreinen die er echt toe doen:
veiligheid en tegen verloedering. Gewone "betrokkenheid" is bij iedereen wel te vinden en dus te vaag.
Eigenlijk vloeit alles voort uit betrokkenheid bij stad en inwoners. Hij moet dat welk overtuigend uitstralen
en vertalen in de andere eigenschappen.
Einde maken aan de jarenlange polarisatie in raad en college
Er voor de burgers zijn en van de gemeente weer een betaalbare gemeente maken
Er voor iederen zijn. Burgers, bedrijven, de stad. Hier geen onderscheid in maken, want elke schakel is
belangrijk
Er zijn en staan voor de burger in armoede.
Evenementen op de kaart laten zetten en organisaties hier in assisteren
Financieel de gemeente op orde krijgen en juiste prioriteiten stellen. Geleen schoonvegen van drugs en
criminaliteit.
financieel opo orde houden van de gemeente en ophouden met Sittard overal voor te trekken. Ohja, en gooi
Fortuna van de subsidielijst af
Financiele huishoudboekje op orde brengen
Financien op orde brengen
Fortuna fan zijn
g
Gedragen worden door de inwoners.
Geen belangenverstrengeling gedogen
Geen sterke politieke kleur. Liefst geen banden met een politieke partij of stadsdeel.
Geen vriendjes politiek
Geen zwakkeling net als deze man GEEN P_V_A die witte krullebol mag gerust gaan rusten want ik denk dat
hij wel MOE is ??? groeten
Geld binnen halen bij Provincie en Rijk.
Gemeente overstijgend denkend en doen
Gemeente, bedrijven, instanties en burgers met vertrouwen, respect, openheid kan ontmoeten en
verbinden.
Gemeentebestuur op orde brengen
genoemde eigenschappen zijn allemaal belangrijk!
Gezag tonen. De huidige is er niet toe in staat.
Goede Mediator eigenschappen
Groen, groen, groen!!
Groepen kunnen aansturen
Groot Sittard in al haar facetten
Grootste politieke partij levert Burgemeester
Hart voor zijn vak hebben en niet alleen voor het geld deze functie bekleden!
Heb ik al toch al in de vorige vragen aangegeven
heeft een dienende taak, is bij deze burgemeester ver te zoeken. Sprake van enorme arrogantie
Herindelen WMS
Het beste voor hebben met een ieder mens

Het besturen van een Gemeente die bestaat uit vele delen en een balans weet aan te brengen om tot een
gelijkwaardige ontwikkeling van de urbane en rurale delen
Het bouwen van een financiëel sterke gemeente met oog voor de maatschappij en haar burgers
het is nietb juist een keuze hierin te maken. Het is misschien moeilijk zoeken maar alleen een top figuur die
al deze eigenschappen in zich heeft is waardig om deze functie te vervullen. Misschien goed om een tussen
topfiguur aan te stellen.
Het laatst benoemde punt over betere sociale voorzieningen
Het milieu en klimaat helpen
Het moet een burger vader zijn en alle hier boven beschreven eigenschappen in zich hebben. Pas dan ben je
een echte burgermeester.
Het moet gewoon een alles kunnen zijn.
Het vullen van de leegstand. Recycle van gebouwen.
Hij moet de luie ambtenaren aan het werk zetten dan merken de inwoners niets van alle bezuinigingen
Hij moet er zijn voor de mensen, niet alleen de tradities.
Hij moet geen politieke kleur hebben een krachtig kunnen optreden.
Hoge waardering voor de kleine kernen in alle opzichten
Humor
Ik vind het erg,dat bovenstaande zaken worden gemeten in deze enquete.Het zou een standaardprofile van
een burgemeester moeten zijn,en daarbij zou gezocht kunnen worden naar eigenschappen die een
verbetering kunnen creëren.Als bovenstaande als niet als standaar vh profiel zijn,maak ik me ernstig zorgen
wat het niveau van besturen wordt
Integer
Integer en eerlijk
integer en professioneel
Integer zijn
integer, betrouwbaar, respect naar anderen
Integriteit en betrouwbaarheid
Intellect en geen politicus
Inwoners van onze gemeente duidelijk maken dat ze trots mogen zijn op deze prachtige gemeente
Inzet voor verduurzaming en klimaatbestendigheid
Inzetten voor de armen die vaak net buiten alle hulp regelingen vallen
Je moeder
Juiste prioriteiten stellen.
K
Kennis
Kennis van economie en ambitie
Kennis van zaken en veiligheid in de regio
Kijken wat de inwoners van Sittard-Geleen betekenen kunnen voor de gemeente ipv grootbedrijf
Kleine kernen in het vizier houden
Krachtdadige bestuurder met inachtneming van de democratische waarden en met oog voor coalitie en
oppositie
Lange termijn visie borgen
Lef om op te treden tegen drugsoverlast
Leiderschap
leiderschap
Leiderschapskwaliteiten
Limburgs Dialect spreken
Limburgs praten , denken , en zijn

Limburgse/nederlandse tradities dus ook zwarte piet.. Fortuna ook belangrijk voor stad
Luisteren naar z'n inwoners
Man voor en van het volk. Maw geen gevallen prins uit t provinciehuis maar een normaal hard werkend
iemand
managen !
mediator rol kunnen vervullen
meer geleendenaar zijn
mensen overtuigen dat de (nieuwe) toekomst gebouwd kan worden op de historie.
met autoriteit de stad besturen
Met visie en deskundigheid de gemeente naar buiten toe vertegenwoordigt.
Moderne instelling
Moeilijk om hier een keuze uit te maken. Daar ze allemaal belangrijk zijn.
Moet de stad kennen
Moet een vrouw zijn
Moet nieuwe identiteit aan onze gemeente geven! Want nu weet je niet of je in een gemeente of stad
woont, dus op naar de nieuwe gemeente Graetheide!!
Moet vooral voor zijn eigen familie opkomen
Net als vorige vraag: géén pvv'er
Niet alleen de asielzoekers alles gratis geven...ook aan de armere mensen van Sittard Geleen denkenn.
niet alleen maar met hogere standen omgaan maar ook met zwakkere wijken .
Niet alleen verbinden en betrokken zijn maar ook de financiën op orde houden zonder de bewoner nog
meer te belasten en dat stad er goed uit blijft zien ook qua groen onderhouden
Niet alleen voor SITTARD - GELEEN maar ook vpor de andere dorpen die onder SITTARD - GELEEN valen
Nvt
Obbicht geen eigen winkeltje heeft
Oog hebben voor alle groepen in Sittard-Geleen, van rijk tot de allerkwetsbaarste groepen
Oog hebben voor groen (+ onderhoud!) en leefbaarheid in de wijken!!
oog hebben, actie ondernemen en ideeen ter uitvoering brengen om het zwerfvuil in diverse wijken rond
het centrum te verhinderen en tot een acceptabel nivo terug te brengen. Verder parkeeroverlast
verminderen en toezicht houden om snelheidsbeperkingen in de 30 km zones.
Oog voor mens en natuur! En dat gaat verder dan de eigen gemeentegrenzen!!
Oor hebben voor wat de burger belanrijk vindt en waar men behoefte aan heeft
Op de hoogte zijn van Limburgse cultuur en traditie
Op komen voor de burgers
open deuren vragen. dit zou een veel meer inhoudelijke vraagstellingen moeten zijn
open oog en vinger aan de pols met betrekking tot het tijdig opsporen van spanningen tussen
bevolkingsgroepen en religies.
Partijen kunnen aanspreken op hun acteren
Praat eens met bedrijven en de mensen in Geleen. Ze hebben het gevoel dat ze verwaarloosd worden in hun
stadscentrum. Gratis parkeren bijvoorbeeld terug zodat de winkels weer fatsoenlijk kunnen meedraaien.
Organiseer iets waar Geleen voor gestaan heeft in het verleden... Organiseer een klein pinkpop met cover
bands die als ellereerst hebben opgetreden in de wereldstad, soort van tribute. Combineer het met de
organisatie van mama's pride bijvoorbeeld. Iets over de mijnen van Geleen. Iets wat bezoekers trekt.. Sittard
heeft bijvoorbeeld het Toon hermans huis. Wat heeft Geleen?
Prioriteren en orde op zaken stellen, emotie aan de kant en knoop doorhakken
Professioneel bestuurder
Professioneel, doortastend en wars van prestige projecten

raadsvergaderingen met gevoel en daadkracht voorzitten en goed contact met wijkdelen
reorganisatie van het vastgeroest personeel, financiele zaken aanpakken en goede keuzes maken. Beter
beleid voor het centrum zodat onze mooie stad weer een economische trekpleister wordt.
Roda jc supporter
Sittard stimuleren om een groenere stad te worden!
Sterke persoonlijkheid onafhankelijk van huidige machtspolitiek
Stoeptegels repareren en opnieuw leggen
Streng beleid voeren voor inburgering; dus niet aanpassing van ons land
te besteden gelden eerlijk verdelen tussen stadskernen
Tegenovergestelde van Cox
Toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking en liefde hebben voor deze stad.
Toezicht op een eerlijk en transparant stadsbestuur en mede dicht bij de Bürger staan.
Uit geleen komens
vakbekwaamheid, geen popie jopie
vakkundigheid
Veiligheid en leefbaarheid aanpakken. Hier ligt een belangrijk speerpunt.
Veiligheid van burger op straat
Veiligheid verbeteren, vervuiling bestrijden en de regelgeving op dat gebied ook echt handhaven.
Veiligheid voor de burgers en vooral Naleving
Verbinden
Verbinder (m.n in en tussen raad en college). Zorgen dat de stad goed bestuurd wordt en problemen
worden aangepakt.
Verbinder van raadsfracties, politiek bruggenbouwer
Vergeet de dorpen niet
Verjongen van de stad
Vernieuwend
Vernieuwend zijn
Visie en daadkracht
VOOR NEDERLANDERS ZIJN
Vrouw met bewezen bestuurlijke kwaliteiten.
Vrouw zijn
Wat ik al heb aangegeven bij de vorige vraag
Weeeed
Weer flut
Weer wat van Geleen maken ipv het uit te laten sterven te danken aan meneer Cox
wees eens wat creatiever
YANGGANG
Zakelijk zijn
Zeer goede ornithologische kennis
Zeer grote dossierkennis
Zelf geboren Gelener en woonachtig in Geleen
Zelfredzaamheid meer gaan organiseren
zich nergens mee bemoeien
Zie antwoord op vorige vraag
Zie vorige item + minder verkeerslichten meer rotondes zoals de vorige burger al wilde uitvoeren.
Zie vorige toelichting
zie vorige. goed raad/college proces begeleiden
Zoals eerder genoemd
Zorgen dat de belastingen omlaag gaan en niet telkens zonder opgaaf van redenen omhoog.

zorgen dat de gemeente geen hopen geld in prestige projecten steekt, zeker niet in deze tijd. oostelijke
schootsvelden had nog wel 20 jaar kunnen wachten, ligne project totaal overbodig oude bibliotheek was
nog goed genoeg
Zorgen dat er geen geld meer verkwist wordt aan adviseurs van buiten zoals van spronsen en partners die
onze samenleving en cultuur niet kennen. Maar zorgen dat het college bezig is met actie ondernemen ipv
elkaar onderuit te harken.
Zorgen dat er goede beslissingen worden genomen zodat de gemeente weer gezond wordt en zelfs tot groei
en bloei komt. Verder ervoor zorgen dat de burger weer vertrouwen krijgt in de locale politiek.
Zorgen dat geen enkel onderdeel zich achtergesteld voelt
Zorgen dat het allemaal gedaan kan worden maar ook belangrijk het onkruid dat weer verzorgt wordt
Zorgen dat het gemeente geld op een correcte manier wordt uitgegeven zodat de bevolking van gemeente
er ook daadwerkelijk iets aan heeft. Investeren in de plaatselijke economie/scholen/zorg is belangrijker dan
een oude beek weer vullen met water .....
Zorgen voor een goed gemeentebestuur en goed ambtenarenapparaat welke luistert naar de burger en
bedrijven en het hun (probeert) makkelijk te maken
zorgen voor één kern, één hart, één centrum dat scheelt een hoop weggegooid geld.
Zorgen voor stabiel en erkend onderwijs in de stad
zorgten dat we een schone stad krijgen.
Zwerfvuil aanpakken
Zwerfvuil tegengaan.schone stad

