De visie van PIT ten aanzien van de Schwienswei
Meer uitleg bij de antwoorden van de kieswijzer van de Schwienswei
PIT heeft de 2 denkrichtingen van de gemeente inzake Schwienswei bekeken en daarnaast
denkrichting 3, het voorstel van het comité zelf. PIT heeft een voorkeur voor denkrichting 3 en zitten dus
grotendeels op 1 lijn met comité Schwienswei. Waarom zijn wij voor nr 3?
PIT vindt in het algemeen dat de rol van een gemeente moet zijn om de kaders en voorwaarden te
geven bij een voorstel en dat andere, belanghebbende partijen & experts de ruimte moeten krijgen om
binnen die kaders dan de richting te bepalen. We vinden denkrichting 3 een mooi voorbeeld van een
proces dat volgens ons in de toekomst veel meer zou moeten worden toegepast in de gemeente
Sittard-Geleen.
Verder zijn wij van mening zijn het 3e voorstel een goed compromis is tussen aan de ene kant de wens
van de gemeente om iets met het gebied te gaan doen en het liefst in een vorm met een soort
verdienmodel. Aan de andere kant is er ook aandacht voor de ideeën en gedachten van de
belanghebbenden / inwoners en krijgen deze ook vorm. Er wordt een serieuze poging gedaan om mee
te gaan in de gedachten van de gemeente. Er wordt gezocht naar een voor de belanghebbenden en de
inwoners, acceptabel alternatief.
Beoordeling stellingen:
1} ALLEEN MET DRAAGVLAK van omwonenden en belanghebbenden. mee eens, zie hierboven
nogmaals voor de uitleg waarom we dat steunen
2) GEEN VAKANTIEPARK: mee eens, maar wel opgemerkt dat wij een alternatief wensen. Dat wat
wordt voorgesteld ipv het vakantiepark; daar kunnen wij in meegaan. Wij denken overigens dat je als
gemeente dan de aandacht van het vakantiepark moet verplaatsen naar een ander soort toerisme. Er
zijn slaapgelegenheden genoeg ( nieuwe hotels, B&B en dan uw camperplaatsen/ camping). Je kunt als
gemeente die toeristen bekendmaken met de Schwienswei als toeristische natuurplek om te wandelen,
fietsen, sporten etc. Daarnaast zou je onze Duitse buren ook bij het promoten van het toerisme moeten
betrekken. Zij hebben immers ook gasten in hun gebied die naar de Schwienswei kunnen komen. De
focus van onze gemeente komt op dat gebied gewoon te verschuiven en dat is voor PIT geen
onoverkomelijke opgave en die uitdaging zouden wij als PIT zeker aangaan!
3) NATUURHERSTEL: mee eens, volgens denkrichting 3
4) OVERDRACHT NATUURBEHEER: mee eens, het zijn organisaties die weten hoe met verschillende
natuur om te gaan. Zij kunnen ook ondersteunen in de educatie die wordt voorgesteld. Misschien zelfs
nog mogelijk om subsidies voor het gebied via hen te werven?
5) BUITENZWEMBAD BLIJFT: mee eens zoals jullie het voorstellen. We hebben wel nog vragen,
bijvoorbeeld over de onderhoudskosten. Hoe deze zouden worden gefinancierd bijvoorbeeld. Ligt daar
een rol voor de gemeente? Verder roept de inzet van vrijwilligers ook nog wat vragen op. Zaken die wij
graag nader zien uitgewerkt maar die nu, op dit moment niet maken dat we dan nee zeggen.
PIT vindt het tevens belangrijk om ook hier aan te geven dat wij vooronderzoek erg belangrijk vinden.
Dat comité Schwienswei er voor kiest om zelf ook nog zaken te laten bekijken, vinden wij in het kader
van transparantie alleen maar een goede ontwikkeling.

Hoewel wij er op vertrouwen dat alle facetten in de ontwikkeling worden bekeken, is voor ons belangrijk
helder te hebben dat de plannen geen belasting op de gemeentelijke gelden gaan vormen. We steunen
geen massatoerisme in de vorm van een vakantiepark om zo de gemeentekas te spekken, maar het
moet ook geen ontwikkeling worden die uiteindelijk een negatief gegeven is op de gemeentelijke
financiële balans. We willen gaan voor een ontwikkeling die op vele vlakken juist positief uitpakt en daar
hoort een financiële kant voor PIT ook bij.
We hebben deze onderbouwing en dus ook onze voorwaarden om tot een positief besluit denkrichting 3
uiteraard met het comité gecommuniceerd en verzonden op 26 januari 2022. Het Schwienswei comité
heeft n.a.v. deze informatie eigenhandig besloten om alle vinkjes op groen te zetten.
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