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HERFSTAVONDLEZINGEN 2006:  “Sittard-Geleen” 
 
 
Sittard-Geleen is een dynamisch geheel, ontstaan uit de samenvoeging van twee 
van oudsher nogal rivaliserende gemeenten en een aantal grotere en kleinere 
woonkernen en dorpen in de periferie. De ontstaansgeschiedenis en de culturele 
ontwikkeling, de problemen waarmee de stad worstelt, de kansen die er liggen en de 
uitdagingen voor haar burgers vormen dit jaar het thema van de cyclus 
Herfstavondlezingen van de Rotaryclub Sittard.  
 
Ook nu weer wordt het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht om 
zodoende een verdieping aan te brengen. In het bijzonder proberen we dit jaar ook 
aanknopingspunten te vinden voor de verdere uitbouw van community service door 
de club. 
 
Voor alle avonden zijn ook de partners van de leden en eventuele andere introducés 
van harte uitgenodigd en we rekenen dan ook op een grote opkomst. 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 
16 oktober. “Geschiedenis als identiteitsbepalende factor” 
Is er nog hoop voor Sittard-Geleen? De koestering van een mythe 

 
Sprekers: Jo Stassen en Kitty Jansen-Rompen 
 
Geschiedenis en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met name die 
onderdelen van de geschiedenis welke men als typerend voor de plaatselijke 
ontwikkelingen ziet en steeds weer te berde gebracht worden. Politiek en media 
willen ons aan de ene kant graag doen geloven dat Sittard en Geleen als twee aparte 
plaatsen moeten worden gezien terwijl men aan de andere kant graag een eenheid 
zou willen creëren tussen die twee. Er zijn inderdaad grote verschillen in de 
historische ontwikkeling van Sittard, Geleen en niet te vergeten Born. Maar het zou 
juist opportuun zijn te zoeken naar overeenkomsten. Cruciaal in dit betoog is het 
begrip culturele identiteit, een zaak van gedeelde betekenissen. Zolang er in Sittard 
en Geleen echter geen gedeelde betekenissen bestaan, zal dit niet tot een Sittard-
Geleens identiteitsgevoel in de geesten van de bewoners leiden. Juist de 
geschiedenis leent zich er uitstekend voor een gemeenschapsgevoel te ontwikkelen. 
Er zijn immers ook gemeenschappelijkheden te ontdekken, gewoon een kwestie van 
een ander wij-zij perspectief. 
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23 oktober. " Infrastructurele ontwikkelingen en beleid. " 
Spreker: Ir Denis Crompvoets, Senior Programmamanager “Dynamische Stad”, 

Gemeente Sittard-Geleen 
 
"Sittard-Geleen 2000-2020. Hoe worden drie gemeenten één gemeente, hoe worden drie 
gemeenten één Stad, hoe krijgt een Stad een eigen identiteit. Zie daar een van de 
belangrijkste opgaven van de fusiegemeente Sittard-Geleen. De wijze waarop stedelijke 
ontwikkelingen in de centra van Sittard en Geleen alsmede in het Middengebied vorm 
gegeven worden kunnen bijdragen in de vorming van de eigen identiteit van de Stad. In de 
lezing zal worden ingegaan op het proces, de inhoud op hoofdlijnen en de inhoud van een 
aantal afzonderlijke projecten in het binnenstedelijke gebied." 
 

 
6 november. “Krimp als kans” 
Spreker: dr. L.G. (Leo) Gerrichhauzen, directeur en senior adviseur bij 
Gerrichhauzen en Partners uit Dordrecht. 
 
De Nederlandse bevolking zal onvermijdelijk krimpen in de komende decennia. Het 
CBS verwacht voor Nederland de top in 2035, met 17 miljoen inwoners. Daarna zal 
de bevolking weer afnemen. Sommige regio’s –zoals Parkstad Limburg- kennen 
echter nu al een krimpende bevolking en daarenboven een afnemend aantal 
huishoudens. Ook de Westelijke Mijnstreek kent al enkele jaren een afnemende 
bevolking. Het aantal huishoudens groeit hier echter nog licht. We weten nu dat de 
krimp er aan komt, maar wat doen we beleidsmatig met die wetenschap? Vanuit de 
filosofie “Krimp als Kans” ontwikkelt Leo Gerrichhauzen ten behoeve van zijn 
opdrachtgevers, gemeenten en woningcorporaties, nieuwe beleidsvisies en –
methoden om ruimtelijk ordening en bebouwing aan te doen sluiten op de toekomst. 
Een toekomst waarin het credo niet langer “groei, groei en nog eens groei” zal zijn.  
We moeten andersom gaan denken. 
 
 

13 november. “De lokale samenleving en de menselijke maat”. 
Spreker: Dhr. Berry van Rijswijk – wethouder in de gemeente Sittard-geleen 
 

Na een schets van de lokale situatie op het vlak van leefbaarheid, leefkwaliteit en 
lokale kwetsbare doelgroepen zal dhr van Rijswijk vooral aandacht schenken aan 
projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan de bestrijding van 
achterstandssituaties. De lezing bestrijkt een breed spectrum van de huisvesting van 
ouderen met een functiebeperking, de herstructurering van kwetsbare gebieden in de 
stad tot de zorg voor dak- en thuislozen of mensen die noodgedwongen leven onder 
de armoedegrens. 
Aansluitend is gelegenheid tot het nader bespreken van problematiek, projecten en 
activiteiten. 
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Alle avonden beginnen zoals gebruikelijk om 18:00 uur. Om 18:30 uur is er een korte 
maaltijd. De lezingen starten om 19:00 uur en duren inclusief discussie tot ca 20:15 
uur. Daarna informeel samenzijn.  
 
In verband met de catering verzoeken wij u ruim  van tevoren bij  Jan Hermkens  aan 
te melden of uw partner of een of meerdere andere introduce’s meekomen. De 
kosten voor een maaltijd voor uw gasten bedragen € 8,-  , op de avond zelf te 
voldoen bij Mw Temister 
 
Wij wensen u allen weer een serie zeer interessante avonden toe en nodigen u uit 
om een zo groot mogelijke eigen bijdrage te leveren in de discussies. De sprekers 
wensen we uiteraard de nodige inspiratie toe bij de voorbereidingen en een 
vruchtbare wisselwerking met de toehoorders. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
De Programmacommissie (Bart, Har) 
 


