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Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Sittard – Geleen                    Geleen, 1 april 2019               
          Dhr. Drs. G.J.M. Cox 
          Postbus 18 
          6130 AA Sittard 
          Per adres: griffie Gemeente Sittard-Geleen 
 
Onderwerp: Verbetering P+R functie Station Geleen-Lutterade 
 
Geachte voorzitter, 
  
Op 9 februai 2017 besloot de gemeenteraad Sittard-Geleen om in te stemmen met plan van 
aanpak en destijds fondsen te voteren ad 138.350 Euro t.b.v. Plan Maastricht Bereikbaar.  
Een van de onderdelen die voor de inwoners van Geleen het meest zichtbaar en nuttig zou zijn 
betrof het voornemen om de P+R functie van Geleen-Lutterade te verbeteren.  
 
Tevens werd met betrekking tot het gehele plan een bindende Structuurovereenkomst getekend 
door B&W Sittard-Geleen en de samenwerkingspartner Maastricht-Bereikbaar. 
 
Graag zouden wij als gob de volgende vragen beantwoord zien. 
 

1. Is de getekende Structuurovereenkomst nog steeds onverkort geldig ?  

2. Welke vorderingen zijn er gemaakt mbt de uitrol ‘Werkgevers aanpak Maastricht Bereikbaar’ ? 

3. Welke stakeholders zijn er betrokken bij de uitwerking van de Structuurovereenkomst ? Op 

welke wijze zijn de stakeholders betrokken ?  

 

Recentelijk werden we door inwoners en werknemers opmerkzaam gemaakt t.a.v. de  
parkeerdruk op de P&R parkeerplaats station Geleen-Lutterade. Uit ons eigen onderzoek is 
gebleken dat op alle werkdagen de parkeerplaats vol tot mud-vol geparkeerd is, ondanks dat er 
nog niet zo lang geleden uitbreiding van parkeerplaatsen heeft plaatsgevonden. Zie bijgaande foto 
welke gemaakt is op vrijdagmiddag 22 maart j.l..  Duidelijk is te zien dat alle parkeerplaatsen 
bezet zijn. Ook drie andere dagen hebben we geconstateerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn.  

4. Is, gelet op de toenemende parkeerdruk op Station Lutterade, het mogelijk het onderdeel van de 

Structuurovereenkomst ‘verbetering P&R functie Geleen-Lutterade evt. in samenwerking met 

onze partners verder te versnellen c.q. uit te breiden ?  



 

5. Uit ter plekke gemaakte opnames/fotos 2a,b,c  blijkt dat er een strook van 3 meter bovenzijde 

brug over de Julianatunnel-straat onbenut is. Zou op deze strook van 3 meter naast het spoor een 

voetpad aangelegd kunnen worden als verbinding tussen het Station Geleen-Lutterade en nog 

aan te leggen parkeerplaatsen op het reeds vrijgemaakte Mauritspark gebied ? Uiteraard 

afdoende hoog afgerasterd zodat er geen ongewenste interactie met spoorverkeer ontstaat.  

Hierdoor zou als bijkomende effect de destijds voorziene herbestemming van het Mauritspark, 

een positief begin kunnen krijgen.  

Zeker als binnenkort er nog meer woningen in het Mauritspark verwijderd zijn, draagt de aanleg 

van parkeerplaatsen aldaar inclusief het maken van de verbinding met het stationsgebied 

Lutterade bij tot een sociaal veiligere situatie in het Mauritspark en daar aanwezige bedrijven. 

Ziet B&W op afzienbare termijn mogelijkheden om bovenstaande observaties en mogelijkheden 

concreet tot uitvoer te brengen ?   Zo niet op welke wijze denkt B&W de herbestemming en 

bevordering van de sociale veiligheid aldaar te stimuleren ? 

 

Ik verzoek u vriendelijk om beantwoording van deze brief binnen de in het RvO gestelde termijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgerraadslid gob fractie 
Fred Vroomen 
Mail: burgerlid.vroomen@sittard-geleen.nl 
 
 
Bijlagen 
Foto 1:  Parkeerplaats Station Geleen-Lutterade, vrijdagmiddag 22 maart 2019 
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Foto 2a,b,c :   3 meter vrije strook (lengte van het lint)  waar een voetpad aangelegd kan 
worden als verbinding Parkeerplaatsen Mauritspark en de overweg Station Geleen-
Lutterade ter hoogte fietsenstalling Houtmanstraat. 

 


