
HERINDELING 

Enquête: ‘Eenheid van Sittard-
Geleen is illusie’

Bijna twintig jaar na de herindeling is de eenheid in 

fusiestad Sittard-Geleen nog ver te zoeken. Onder de 

inwoners leeft ook niet het vertrouwen dat de voormalige 

buren Sittard, Geleen en Born in de toekomst nader tot 

elkaar groeien. 

DOOR HANS GOOSSEN

Dat blijkt uit een representatieve enquête in opdracht van De 

Limburger. 

Op de vraag ‘wat of wie kan de eenheid binnen de gemeente Sittard-

Geleen bevorderen’ is veruit het meest aangevinkte antwoord ‘Dat is 

een illusie en zal nooit lukken’. Sittard, Geleen en Born werden in 

2001 op last van het Rijk samengevoegd tot één gemeente. Met 

Chemelot en autofabriek NedCar (tegenwoordig VDL) binnen de 

gemeentegrenzen zou de stad zich kunnen profileren als de 

economische motor van de provincie. Anno 2020 acht meer dan de 

helft van de ondervraagde inwoners van de fusiestad (54 procent) de 

doorgevoerde herindeling niet noodzakelijk. Bijna 40 procent zou het 

liefst de oude orde herstellen en de drie partners hun zelfstandigheid 

teruggeven. Voor een meerderheid is het terugdraaien van de 

herindeling geen optie meer: 43 procent wil de huidige toestand 

handhaven, 13 procent juicht een verdere uitbreiding van Sittard-

Geleen toe. 

De enquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau Flycatcher, leert dat 

meer dan de helft van de inwoners (53 procent) van mening is dat de 

in 2001 gekozen naam ‘Sittard-Geleen’ niet deugt. In het alsnog 

veranderen van de gemeentenaam ziet slechts 22 procent heil. 

Meer dan 90 procent is van mening dat de belangen van de 

voormalige gemeenten met elkaar botsen na de samenvoeging. 

Sittard heeft volgens de ondervraagden het minste recht tot klagen, 

omdat dat stadsdeel volgens 53 procent het meeste voordeel put uit 

de herindeling. 34 procent vindt dat geen van de drie voormalige 

gemeenten bovenmatig profiteert. Voor Geleen en Born ziet slechts 



respectievelijk 12 en 6 procent een bovengemiddelde bevoordeling. In 

alle drie de kernen zagen overigens vorig jaar actiecomités het licht 

die vonden dat hun stadsdeel onderbedeeld werd. 

Voor het onderzoek ondervroeg Flycatcher zowel in het voorjaar van 

2019 als vlak voor de jaarwisseling meer dan 300 inwoners.














