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WEGDEK

Straten op 20 plekken op de
schop
De komende maanden gaan tal van straten van Einighau-
sen, Buchten, Obbicht, Born en Sittard flink op de schop.
Op meer dan twintig locaties komen er onder meer nieuwe
trottoirs, extra verkeersdrempels en wordt het asfalt vervan-
gen.

DOOR MARJOLEIN WELLING

Zo komt er een nieuw wegdek op  onder meer de Oude Baan en
Groenstraat in Born en op de Concordiastraat, Dr. Poelsstraat, Dr.
Schweitzerstraat, Grote Vaartweg, Julianastraat, Kerkhofweg en
de Pastoor Schijnsstraat in Einighausen. Omdat uit een enquête in
de buurt bleek dat de snelheid op de Keerweg in Buchten te hoog
was, komen er verkeersplateaus op de T-splitsing met de Burge-
meester Paulssenstraat en de Burgemeester Hausmansstraat. De
bewoners van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, krij-
gen hierover een brief van de gemeente.
Bewoners van meerdere gebieden die onder handen worden geno-
men, worden door de gemeente Sittard-Geleen uitgenodigd om
mee te denken over hun straat. Dit is onder meer het geval voor
mensen die in de Brugstraat in Obbicht wonen, waar het asfalt en
de trottoirs worden vernieuwd, en voor de inwoners van de Dr.
Nolens laan en Hemelsley in Sittard. Op het stuk vanaf de rotonde
bij de Wehrerweg tot aan de Dr. Nolens laan wordt de hoofdrijbaan
aangepakt met onder meer nieuw asfalt, nieuwe trottoirs en vrij-
liggende fietspaden.
De input van bewoners kan bijvoorbeeld gaan over snelheid, groen
of verkeersveiligheid, zegt wethouder Leon Geilen (Leefomge-
ving). „Normaal gesproken worden mensen in een zaal uitgeno-
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digd om hier met de gemeente over te praten, maar in verband
met de coronamaatregelen doen wij dit nu digitaal. Inwoners kun-
nen per mail hun wensen bij ons kenbaar maken, zodat wij die
kunnen meenemen in het ontwerp.” Bewoners ontvangen een op-
roep per post van de gemeente.


