Eigen bedrijf
De gemeente Sittard-Geleen wil jonge ondernemers het mogelijk maken om een soepele start
te maken bij het opzetten van een eigen bedrijf.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

1. “De gemeente Sittard-Geleen moet jonge ondernemers
stimuleren om in onze gemeente een eigen bedrijf te
starten”
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Dit draagt toe aan een betere economie binnen de stad. Ook de bestaande
bedrijven kunnen hier van profiteren.
Er moet vers bloed komen voor betere economie
Letterlijk: de jeugd heeft de toekomst!
Van belang om sittard als ondernemrsstad te waarborgen en daarmee het mkb
bevorderen
Er staan heel veel panden leeg en de jongeren trekken naar andere steden toe.
Investeer in jongeren en je investeerd in de toekomst.
Goed voor de economie in de eigen omgeving
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2. “Als ik een eigen bedrijf op zet dan vestig ik me zeker in de
gemeente Sittard-Geleen”
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Afhankelijk van het soort bedrijf
Afhankelijk van sector.
Als echte Geleander wil ik Geleen weer op de kaart zetten. Wij waren tot 10 jaar
geleden dé winkelstad en niet Sittard....
Hangt af van het soort bedrijf. Als het bedrijf in het centrum ligt en er klanten naar
mijn bedrijf moeten komen dan zou het parkeren anders/goedkoper moeten. Bv een
groot parkeerterrein aan de rand van her centrum (leeg terrein achter station)
zwembad met tarief 2 euro hele dag. Electrisch busje dat rondrijd.
Heb niet meer de leeftijd om een eigen bedrijf op te starten.
Sittard_Geleen is niet de aantrekkelijkste gemeente voor ondernemers. Men moet
veel soepeler omgaan met bestemmingsplannen etc.
Waarom zou ik dat doen, waarom niet nuth / heerlen etc??
Ben gepensioneerd ambtenaar. Heb nooit over een eigen bedrijf hoeven na te
denken.
Daar hoef ik gelukkig niet meer over na te denken, ik ben 70+

2.1 (Zeer) mee eens: Kunt u dit kort toelichten?








Centrale logistieke ligging in Limburg
Er zijn legio mogelijkheden op de bedrijventerreinen en er staan legio panden leeg. Ook voor
starters zijn er goede voorzieningen overal in de stad.
Fijne omgeving, dicht bij huis.
Goede bedrijfs cultuur in Sittard-Geleen
Goede leefklimaat, zou parkeer geld afschaffen en parkeerschijven hanteren.
Zie omliggende gemeenten
HEEFT DE TOEKOMST
Hier zijn veel uitvalswegen
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Ik ben al als ondernemer gevestigd in Sittard. Ik ben hier woonachtig en de stad is voor mij niet te
groot en niet te klein. Goede infrastructuur met grensstreken en andere Limburgse steden zoals
Maastricht.
Ik heb al binding met Sittard-Geleen en met een eigen bedrijf wordt deze firma nog sterker.
Ik voel me zeer verbonden met Geleen hier zit zoveel creativiteit!!!!!!
Ik woon in Sittard dus dat lijkt me handig
Is mijn woonplaats, dus waarom zou ik het ver gaan zoeken.
Je wil dicht by je zaak wonen lijkt me voor de hand
Leegstand weg werken,mensen blijven in de stad
Na jaren in verschillende plaatsen gewoond en gewerkt te hebben, heb ik 25 jaar heel prettig in
Sittard gewoond en gewerkt.. Nu, sinds 7 jaar woon ik in Geleen en werk ik in Sittard.. Het warme
hart (centrum) in Sittard, mis ik. Als ik een bedrijf zou starten zou ik dit altijd in Sittard doen.
Omdat het een zeer bloeiende gemeente is wat Sittard betreft helaas Geleen niet zo. Is veel
verkeerd geïnvesteerd. Mooie klassieke 60tiger jaren binnen stad gesloopt voor lelijke andere
gebouwen en kunst zoals die vreselijke betonnen dingen die je vanuit de Rijksweg richting mooie
stadhuis ziet staan.
Omdat ik geboren en getogen ben in Geleen
Omdat ik hier woon.
Prachtige historische stad
Volop kansen
Innovatief
Goed bereikbaar
Sittard is mijn stad.
Stimulering eigen stad.
Voldoende bedrijvigheid in de nabije omgeving en goede bereikbaarheid.
Vooral Geleen gaat me aan het hart.

2.2 (Zeer) mee oneens: Kunt u dit kort toelichten?














Als de gemeente zich eens bezig houd met nuttige dingen zoals het stimuleren voor
ondernemers naar Sittard te krijgen. En geen onzinnige dingen zoals volkstuinen willen laten
verdwijnen en daarvoor een in mijn optiek nutteloos fiets/wandelpad aan te willen leggen. En
dan nog eens een gracht die ooit in de 17e eeuw rond de Wallen heeft gelegen weer te gaan
herconstueren. Zonde van de investering. Dit geld kun je beter in de binnenstad
investeren,daarmee kun je ondernemers stimuleren om een zaak te vestigen in het centrum.
De gemeente doet er juist weinig aan om ondernemers te stimuleren
De gemeente maakt het de ondernemers telkens onnodig moeilijk. Bijvoorbeeld door het
jarenlang tegenwerken van Hornbach en de belachelijke reclamebeperkingen.
Diverse ondernemingen zijn reeds afgehaakt ivm bestemmingsplan?
Geen actief beleid inzake gebruiik maken van leegstaande panden...scholrn, winkeld, kloosters
Hoewel ik zelf geen ondernemer ben, hoor ik van ondernemers in Sittard-Geleen alleen maar
klachten over bureaucratische regels van de gemeente.
Als burger merk ik overigens ook behoorlijke tekortkomingen van de gemeente om het centrum
aantrekkelijker te maken.
Ik heb niet de indruk dat het huidige bestuur oog heeft voor nieuwe bedrijven, maar veel meer
met zichzelf bezig is.
Kosten/baten zijn niet voordelig in sittard-geleen
Mooie gemeente Geleen dan...
Och
Omdat er door de hoge parkeertarieven weinig mensen naar het centrum komen
3











Slechte uitstraling van de stad. Veel leegstand. Linge is leeg. Slecht beeld.
Stadscentrum oogt vies/slecht verzorgd.Veel leegstand.Er zijn te veel horeca/eet/koffie zaken. Er
zijn weinig winkels met een bijzonder aanbod.Er is zeer weinig horeca - eten en drinken - van
hoger niveau.Er is meestal weinig winkelpubliek in de stad aanwezig.Winkels en horeca
gelegenheden van overall laag niveau verdringen elkaar/concurreren elkaar kapot. De gemeente
stimuleer dit. De gemeente faciliteert jonge ondernemers zaken te openen in de stad die
grotendeels na korte tijd niet levensvatbaar blijken en dus weer dicht gaan.
Te veel regeltjes en te veel leegstand. Probeer de stad levendig te maken. Linge is mooi, maar
staat grotendeels leeg. Is niet aantrekkelijk om je als startend bedrijf te vestigen
Te weinig zekerheid
Teveel regeltjes, durt lang voor afgeven vergunning
Vind de stad van alles net niet in de regio met maastricht-Aken-Dusseldorf en Roermond
Zeer slechte ervaring opgedaan!!
Zie 1
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