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Betreft: vragen ex artikel 37 RvO over het Jaar van de Mijnen, M 2015.  

 

Geacht college, 

Met verbazing heeft DNA kennis genomen van de voorgenomen activiteiten met betrekking tot de 

deelname aan het jaar van de mijnen, M2015.  

Op voorhand is DNA van mening dat als er iets wordt georganiseerd dat met de historie van de 

mijnen te maken heeft, dat dit dan bij voorkeur in Geleen moet plaatsvinden. Het is de toenmalige 

gemeente Geleen die een Maurits Mijnstad is (was). Die haar groei heeft doorgemaakt, aanvankelijk 

door de mijnbouw en later door activiteiten die hieruit konden voortkomen. Het is deze stad die toen 

al als een centrum gold en een basis heeft gelegd voor de economische activiteit in Sittard-Geleen en 

de westelijke mijnstreek. DNA heeft eerder de suggestie gedaan om meer te doen met het 

mijnverleden in Geleen, met een verwijzing naar het daaruit voortgekomen chemiecomplex en nu 

zeer prominent, de huidige Brightlands Chemelot Campus.  

DNA is van mening dat het niet in Geleen maar in Sittard laten plaatsvinden van het merendeel van 

projecten en activiteiten rondom het mijnverleden, een klap in het gezicht is voor het stadsdeel 

Geleen.  Het is zeker niet iets waar het stadsdeel Sittard of Born op zit te wachten.  Om meerdere 

redenen een verkeerde beslissing voor synergie binnen de stad Sittard-Geleen. Een beslissing die een 

verlies van positie van Sittard-Geleen in de regio kan opleveren. 

Vanuit onze achterban maar ook daarbuiten wordt dit hoog opgenomen en het is daarom dat niet 

alleen vanuit het stadsdeel Geleen kritiek komt, maar duidelijk ook vanuit het stadsdeel Sittard en 

Born. Voor velen dus een onbegrijpelijke zet.  

Bovenstaande is voor DNA aanleiding tot het stellen van artikel 37 vragen aan uw college.  

Vraag 1. 

Wat is voor het college de beweegreden geweest  om deze activiteiten op deze wijze te plannen en 

vorm en inhoud te geven? 



Vraag 2.  

Hoe rechtvaardigt u het passeren van initiatieven die reeds in gang waren gezet en die een concrete 

en passende invulling kunnen betekenen van het jaar van de Mijnen, M 2015, komend vanuit de kern 

van het sociaal culturele en economisch domein? Plannen die duidelijk aansluiten bij het belang van 

saamhorigheid en samenwerking. 

Tot slot. Bent u het met DNA eens dat de wijze waarop dit mooie en voor onze stad waardevolle 

initiatief een betere start en voorbereiding verdiend had? Een voorbereiding leidend tot een kans 

voor een initiatief waarop onze stad als geheel met respect kan terugkijken. Een verdiende 

herinnering aan dit roemruchte verleden waarop we nog steeds samen trots zouden moeten zijn.   

 

Het feit dat aanstaande maandag alsnog een overleg plaatsvindt met het veld, zonder dat er vooraf 

van een inhoudelijke en financiële dekking sprake lijkt, zonder dat het eerder gefiatteerde 

programma bekend is gemaakt geeft geen blijk van besef van de waarde van dit project voor de stad 

Sittard-Geleen als geheel. Slechts een daadkrachtig en juist herstel van de aanpak tot noch toe kan 

bijdragen aan het herstel van  de balans in onze stad en daarmee haar positie in M2015.  
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