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Samenvatting
Plaats en functie mobiliteitsplan
In de Structuurvisie (2010) en het daarvan afgeleide Mobiliteitsbeeld (2012), heeft de gemeente
Sittard-Geleen aangegeven hoe de stad zich heeft ontwikkeld. Het Mobiliteitsbeeld schetst hierbij
de verwachte ontwikkelingen, welke maatregelen reeds zijn genomen en gepland en het
eindbeeld in 2025-2030.
Het Mobiliteitsplan geeft de verdere invulling hiervan: het benoemt de concrete acties en
maatregelen Het Mobiliteitsplan is:
1.

Een actueel overzicht van de stand van zaken op het gebied van mobiliteit.

2.

Een accurate beschrijving van de verwachte en gewenste ontwikkelingen.

3.

Een onderbouwde afweging van de verschillende maatregelen die we willen en moeten
nemen om de gewenste ontwikkeling te bereiken.

4.

Een gedetailleerd uitwerkingsprogramma van die maatregelen.

5.

Een instrument om ook in de toekomst te monitoren, te evalueren en bij te stellen.

Het Mobiliteitsplan bestaat uit twee delen:
1.

De Kadernota met de uitgangspunten en kaders van het mobiliteitsbeleid en de strategie om
dit mobiliteitsbeleid uit te voeren.

2.

Het Meerjaren-uitvoeringsprogramma, dat de projecten en programma’s beschrijft die de
komende jaren moeten worden uitgevoerd. Dit deel zal periodiek worden geactualiseerd.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van het Mobiliteitsplan is:
•

Een bereikbare en leefbare stad;

•

Bereikbaarheid voor autoverkeer betekent geen congestie;

•

Bereikbaarheid voor de fiets houdt in een attractief netwerk zonder oponthoud;

•

Bereikbaarheid voor OV betekent inzetten op een kernnetwerk en maatwerk voor het
vangnet;

•

Leefbaarheid is primair aandacht voor verkeersveiligheid, met hoofddoelgroep de fietser;

•

Leefbaarheid is efficiënt benutten van bestaande netwerken;

•

Duurzaamheid bereiken we door efficiënt ruimtegebruik en stimuleren duurzame verplaatsing.

Geconstateerd is dat de groeiverwachtingen van de economie, het wonen en recreëren naar
beneden zijn bijgesteld. Dit zal leiden tot een verdere concentratie en gerichtheid op de stedelijke
gebieden. De opdruk om nieuwe infrastructuur te realiseren of bestaande infrastructuur uit te
breiden zal afnemen. Tegelijk zal er een zwaarder beroep worden gedaan op de bestaande
infrastructuurnetwerken en de knopen daarbinnen. Nieuwe infrastructuur wordt vaak gerealiseerd
en bekostigd in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen. Doordat de ontwikkelingen
achterblijven is er ook minder geld voor de ontwikkeling van de infrastructuur.
Optimalisatie van gebruik van bestaande infrastructuur, vergroting van veiligheid en
leefbaarheid is daarom het uitgangspunt van het mobiliteitsplan.
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Strategie en uitvoeringsprogramma
De realisatiestrategie bestaat uit enerzijds het benoemen en uitvoeren van een aantal
structuurversterkende projecten en anderzijds uit een programma aanpak lokale projecten.
De structuurversterkende projecten bestaan uit ontwikkelingen (die grotendeels al in gang zijn
gezet) die we als cruciaal beschouwen voor het versterken van de structuur van de stad. Ze
kennen een hoge prioriteit, ook omdat de gemeente deze veelal niet zelfstandig kan aanpakken.
Een bijdrage van rijk of provincie is dan nodig en vaak al toegezegd.
De structuurversterkende projecten zijn op het gebied van de hoofdinfrastructuur voor de auto:
•

De aanpak van de A2 (verbreding in combinatie met verbetering van aansluiting Urmond).
Aanpak vindt plaats door het Rijk, maar pas na 2020.

•

De aanleg van een ongelijkvloerse oplossing voor de kruising Dr Nolenslaan – Hasseltsebaan
(provincie, met bijdrage gemeente, in de planfase).

•
•

De aanpak van het kruispunt Odasingel/Rijksweg in Sittard; (gemeente, in planfase)
De aanpak van de kruising Heerlenerweg-Middenweg (provincie, bijdrage gemeente, in
studiefase).

•

De aanpak van de aansluiting Hoogveld op de Hasseltsebaan (lange termijnaanpak, korte
termijnaanpak in combinatie met aanpak kruispunt Nolenslaan, bijdrage gemeente).

•

De herinrichting van de Rijksweg in het centrum van Sittard (in combinatie met plan Ligne en
aanpak kruispunt Odasingel-Rijksweg).

Omdat er een zwaarder beroep wordt gedaan op het bestaande wegennet, moet de doorstroming
hiervan naar tijd en plaats worden geregeld met Dynamisch Verkeersmanagement. Daarvoor
dienen structureel in de begroting middelen te worden vrijgemaakt. Op korte termijn zijn extra
middelen nodig voor aanvullende maatregelen ten behoeve van de uitvoering van de
bovengenoemde infrastructurele projecten..
Specifiek voor goederen- en vrachtverkeer zijn de volgende structuurversterkende projecten
benoemd:
•

De realisatie van een zuidelijke spooraansluiting voor de Chemelotterminal (studiefase,
bijdrage gemeente).

•

De realisatie van een ongestoord logistieke verbinding Holtum-Swentibold-NedCar
(studiefase, bijdrage gemeente).

Naast de structuurversterkende projecten zijn er ook lokale projecten ter verbetering van de
infrastructuur: het programma lokale projecten. Vanwege de aandacht voor het gebruik en
optimalisatie van het bestaande netwerk zal het merendeel van de beleidsinspanning zich op dit
netwerk moeten richten. Dit leidt tot een groot aantal lokale projecten die zich sterk lenen voor een
programmatische aanpak. De verbetering en het programma worden sterk gestuurd door
verkeerveiligheid. Verkeersveiligheid op zich manifesteert zich het meest op de plaatsen waar
conflicten tussen verkeersdeelnemers optreden:
•

Kruispunten (en in het bijzonder kruispunten met langzaam verkeer);

•

Wegvakken waar fietsers en automobilisten gebruik maken van dezelfde infrastructuur.
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Het programma lokale projecten wordt als volgt gevuld:
•

Prioriteit 1: Aanpak van de locaties waar veel ongevallen gebeuren en/of veel klachten over
verkeersveiligheid zijn;

•

Prioriteit 2: Aanpak van de wegvakken/kruispunten op de hoofdwegenstructuur auto, die
samenvallen met het hoofdnet fiets en waar veilige fietsinfrastructuur ontbreekt;

•

Prioriteit 3: Overige locaties met veel klachten over verkeersveiligheid en leefbaarheid;

•

Prioriteit 4: De locaties langs minder drukke wegen, waar fietsinfrastructuur ontbreekt;

•

Prioriteit 5: Overige aandachtslocaties fiets.

Evaluatie
Het kader bevat de visie en de strategie om die te realiseren. Deze zijn in principe houdbaar voor
een periode van circa 10 jaar. Het uitvoeringsplan is programmatisch van opzet en heeft een
dynamischer karakter. Dit bestaat enerzijds uit een aantal structuurversterkende projecten en
anderzijds uit een programma lokale projecten. Het programma lokale projecten dient regelmatig
geactualiseerd te worden: niet allen de inhoudelijke voortgang, maar ook externe invloeden
spelen immers een grote rol. In het uitvoeringsprogramma is aangegeven op welke manier en met
welke frequentie de evaluatie plaats moet vinden. Er is sprake van twee evaluatiecyclussen: een
jaarlijkse (voortgang en monitoring) en een vierjaarlijkse (actualisatie programma).
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Het Mobiliteitsplan bestaat uit twee delen:
Deel 1: Kadernota
Deze Kadernota bevat de uitgangspunten en kaders van het mobiliteitsbeleid en bevat de
strategie om dit mobiliteitsbeleid uit te voeren. Het beschrijft het ‘wat’ en het ‘waarom’ van het
mobiliteitsbeleid. Dit deel van het Mobiliteitsplan heeft een houdbaarheid van circa vijf tot tien jaar.
Deel 2: Meerjaren-uitvoeringsprogramma
Het Meerjaren-uitvoeringsprogramma, ofwel het ‘hoe’ en ‘wanneer’. Het beschrijft de projecten en
acties die de komende jaren uitgevoerd moeten worden en geeft een prioritering daarvan. Dit deel
zal elk jaar moeten worden geactualiseerd en moet elke vier jaar worden bijgesteld.
Deze Kadernota (Deel 1) bevat in eerste instantie de geactualiseerde visie en de verwachte
ontwikkelingen. In hoofdstuk 2 van deze nota worden de vast te stellen hoofdpunten voor de visie
benoemd. Hoewel gebaseerd op het Mobiliteitsbeeld, zijn deze geactualiseerd en aangevuld.
Belangrijk gegeven is de ombuiging van een aantal trends:
•

Bevolkingsgroei, economische groei en de daarmee samenhangende ruimtelijke ontwikkeling
en de vertaling daarvan in consequenties voor de mobiliteit.

•

Financiële mogelijkheden en de daaruit volgende noodzaak tot efficiëntere inzet van
middelen.

Deze beide trends en de ontwikkelingen op ruimtelijk/economisch gebied hebben een sterke
invloed op ‘wat moet er gebeuren’. Hoofdstuk 3 beschrijft de problemen die we moeten oplossen
en de beleidskeuzes die daarin kunnen worden gemaakt. De trends en verwachtingen zorgen
voor een bijstelling van de ambitie, en plaatsen wensen en maatregelen in een ander perspectief.
Hoofdstuk 4 tenslotte bevat de belangrijkste strategische beslissingen en beschrijft hoe daaruit het
Meerjaren-uitvoeringsprogramma is afgeleid.

1.2

Structuurvisie en Mobiliteitsbeeld als basis
De basis voor het Mobiliteitsplan is het Mobiliteitsbeeld dat in 2012 is vastgesteld door het college
van B&W. Het Mobiliteitsbeeld definieerde de volgende doelstellingen:
1. Terugdringen van de interne automobiliteit door:
•

het stimuleren van personenvervoer met de fiets en met het OV;

•

het stimuleren van vrachtvervoer per spoor water en buisleiding;

2. Optimaliseren van de bereikbaarheid via weg water en spoor van Chemelot en de Noordknoop.
3. Optimaliseren van de bereikbaarheid van het centrum van Sittard en het maximaliseren
van de verblijfskwaliteit.
4. Verbeteren van de verkeersleefbaarheid van de stad, het opheffen van barrières en
verbetering van de verkeersveiligheid.
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Thematisch uitgewerkt geeft het Mobiliteitsbeeld de volgende richtingen aan.
Rijkswegen
De A2 dient op termijn uitgebreid te worden tot 2x3 rijstroken, de aansluiting Urmond kan daarbij
worden omgebouwd, zodat ook de aansluitingen van Chemelot-campus en De Bramert veilig en
volwaardig kunnen plaatsvinden. Ook voor de A76 dient rekening gehouden te worden met
aanpassingen. De verkeersdruk loopt op en leidt nu al tot problemen. De doortrekking van de
N297/B56n naar de A46 in Duitsland zal geen opvang voor deze druk kunnen bieden.
De provinciale hoofdwegenstructuur
Er is rekening gehouden met het op termijn opwaarderen van de N297/B56n naar 2x2 rijstroken
Monitoring van de ontwikkeling van het verkeer dient uit te wijzen wanneer dit noodzakelijk wordt.
Deze reservering maakt het kostbaar om bij de aansluiting met de Nusterweg alsnog op- en
afritten te realiseren in westelijke richting. Omdat de aansluiting Nolenslaan – Hasseltsebaan
wordt omgebouwd tot ongelijkvloerse aansluiting is de bereikbaarheid van bedrijventerrein Sittardnoord gewaarborgd.
Op de Hasseltsebaan-Middenweg is bij elk viaduct rekening gehouden met een eventuele
uitbreiding naar 2x2 rijstroken. De inzet van verkeersmanagement op de N294 (Urmonderbaan)
wordt gecontinueerd.
Gemeentelijke hoofdwegenstructuur
Het ontbreken van een oostelijke rondweg zorgt voor een hoge belasting van de centrumring in
Sittard. Opvang kan niet anders dan via het bestaande wegennet. Dit betekent dat een zwaarder
beroep wordt gedaan op de mogelijkheden van dynamisch verkeersmanagement. Er moeten
alternatieven worden gevonden voor de Oostelijke Randweg.
Vanwege de doorsnijding van het centrum wordt aangestuurd op het verkeersluw maken van de
Rijksweg in combinatie met een stedenbouwkundige ontwikkeling (Ligne, voorheen: Dobbelsteen)
Daarvoor is opwaardering van de verbindende route aan de westkant van het spoor nodig.
Dynamisch verkeersmanagement
Continuering van de inzet blijft noodzakelijk, een naar beneden bijgestelde groeiverwachting wordt
gecompenseerd door het achterwege blijven van ontlastende infrastructurele ingrepen.
Mobiliteitsmanagement
Bedrijven blijven gestimuleerd worden om hun verplaatsingspatronen zo duurzaam mogelijk te
realiseren.
Openbaar vervoer
Bij het Rijk zal worden aangedrongen op koppeling van het Nederlandse spoornetwerk met Aken
en Luik
De provincie zet in op een sterk verbindend OV-netwerk door integratie van spoor en busvervoer.
Fiets
Een attractief en veilig fietsnetwerk maakt de fiets als vervoerwijze een serieuzer alternatief voor
de auto. Het Fietsbeleidsplan bevat concrete handvatten om dit vorm te geven: de verbetering van
de hoofdinfrastructuur en de realisatie van veilige stallingen.
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Verkeersveiligheid
Het ROVL zet in op het terugbrengen van het aantal verkeerslachtoffers tot nul. De Duurzaam
veilig-categorisering is doorgevoerd, het wegennet is –voor zover mogelijk- heringericht. Grijze
wegen kunnen nog worden aangepakt.
Parkeren en stallen
Parkeren is vormgegeven middels een gevarieerd en bereikbaar aanbod van betaalde
parkeerplaatsen dichtbij het centrum en gratis parkeren op grotere afstand. Een parkeerrouteinformatiesysteem geleid gebruikers naar vrije plaatsen. Monitoring van het schilparkeren en
overlast die daar mogelijk ontstaat geeft sturing aan verdere uitbreiding.
Goederenvervoer en logistiek
De railterminal Chemelot is nagenoeg gereed, de financiering en plannen voor een zuidelijke
spooraansluiting zijn rond. In het noorden is onderzoek gaande naar een ongestoord logistieke
verbinding tussen de haven en railterminal in Holtum en Swentibold/NedCar voor zowel weg als
spoor. De doelstelling blijft om de drie projecten (spoorverbinding, wegverbinding en
railterminal/aansluiting NedCar) te combineren.
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bestedingen vindt plaats in Heerlen, Maastricht en Roermond. Van de overige 13% vindt een deel
plaats in Duitsland (Tüddern) en België.
Infrastructuur
Er zijn zowel via de weg (A2, A76 en N276) als het spoor (IC-verbindingen) directe verbindingen
tussen Sittard/Geleen, Maastricht en Parkstad. Zuid Limburg heeft verder ook goede
wegverbindingen naar het noorden (Eindhoven en Venlo), het zuidoosten (Aken) en zuiden (Luik).
De spoorverbinding naar Eindhoven en de Randstad is sinds 2013 sterk verbeterd (vier IC’s per
uur), maar naar Luik en Aken is er geen directe en hoogfrequente verbinding. Logistiek is er een
zwaartepunt in de vorm van de terminal Holtum-Noord: een multimodaal overslagpunt aan het
Julianakanaal en de A2. Hoewel daar ook een spoorterminal is, is deze minder goed ontsloten. Dit
geldt ook voor de tweede logistieke concentratie: DSM/Chemelot en de haven van Stein. Hier
gaat binnenkort een nieuwe railterminal open en vindt verbetering plaats van de railverbinding
naar het zuiden.
Brainport
Het stedelijk netwerk Zuid-Limburg is economisch gezien onderdeel van de Brainport-regio: de
concentratie van hoogtechnologisch georiënteerde werkgelegenheid in het zuidoosten van
Nederland. Dit uit zich minder sterk in verkeers- en vervoerbewegingen: binnen Zuid-Limburg is
sprake van een geconcentreerd verkeers- en vervoerspatroon, maar de personenverplaatsingen
naar buiten Zuid-Limburg zijn veel kleiner in aantal. Zuid-Limburg is veel dichter bebouwd dan de
omliggende regio’s. De andere stedelijke netwerken (Eindhoven/Helmond, Ruhrgebied,
Hasselt/Genk, Leuven en Venlo) liggen of op relatief grote afstand, of de taal- en landsgrens is
kennelijk nog een grote barrière (Luik en Aken).

2.1.2

Sittard-Geleen en omliggende dorpen
Sittard-Geleen is een dubbelstad. De beide stadsdelen Sittard en Geleen hebben ieder nog een
eigen karakter en structuur. Daarnaast is er nog een aantal dorpen in de directe omgeving die ook
elk een eigen karakter hebben. Born, Holtum en Buchten fungeren aaneengegroeid als
belangrijke woon- en werklocatie. Aan de westkant van het kanaal liggen de maasdorpen Obbicht
en Gevenbricht. Dichter bij de stadsrand liggen verder nog de dorpen Limbricht, Guttecoven,
Einighausen en Munstergeleen.
Sittard
Sittard is min of meer concentrisch rondom het oude centrum gegroeid. De verschillende lobben
van de stad strekken zich uit langs de hoofdontsluitingswegen. Daarvan takken er twee direct aan
op de A2 en de parallel daaraan lopende N276, en een alleen op de N276. Deze N276 is voor
Sittard de ontsluiting richting Parkstad. Sittard heeft een goede OV-ontsluiting met het station op
het knooppunt van drie intercityverbindingen. In noordelijke - en zuidelijke richting is er veel
verkeer, maar in oostelijke (Duitsland) en vooral in westelijke richting (België) is dit duidelijk veel
minder: de lage bebouwingsdichtheid aan Duitse kant en de Grensmaas aan Belgische kant zijn
hiervan de oorzaak. Swentibold/Holtum, tussen Sittard en Born is een belangrijke concentratie
van arbeidsplaatsen en werkgelegenheid.
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Uitbreiding en nieuwe ontwikkelingen richten zich met name op die sectoren: de Chemelotcampus moet vele nieuwe arbeidsplaatsen gaan herbergen (streven: 2.500 kenniswerkers in
2023). NedCar is als autoassemblage in 2012 doorgestart, maar zal naar verwachting niet meer
op het productieniveau komen dat in de jaren 90 van de vorige eeuw is gehaald. Voor HoltumNoord wordt verwacht dat er met name meer overslagactiviteit gaat plaatsvinden: ruimte-intensief,
maar arbeidsextensief. Door hun uiterlijke verschijning en omzet trekken deze gebieden aandacht
naar zich toe, maar het aantal arbeidsplaatsen in en rond Orbis is bijvoorbeeld groter dan bij
DSM/Chemelot.
In Sittard is verder het bedrijven- en kantorenterrein bedrijvenstad Fortuna nu aan het opvullen.
Ook hier is een afvlakkende trend waar te nemen. Het zal daarbij vooral gaan om uitplaatsing van
bestaande bedrijven.
Op de Chemelot-campus komen enkele honderden opleidingsplaatsen. Dit zijn technologie
gebonden plaatsen die afkomstig zijn van de opleidingsinstituten uit de omgeving. Verder is er
een verplaatsing gaande van de meer perifeer gelegen opleidingslocaties naar de binnenstad van
Sittard: de Hogeschool Zuid opent een nieuw gebouw in het Ligne-complex (voorheen: de
Dobbelsteen).

2.2.3

Centrum en winkelen
Sittard kampt met teruglopende winkelbestedingen en centrumbezoek. Dit is een landelijke trend.
De bouw van het Ligne-complex voegt extra winkelruimte toe, maar die is vooral gericht op
grotere bedrijven en minder op de detailhandel. Verdere groei is niet te verwachten, ook vanwege
andere trends (afname groei verzorgingsgebied, internetwinkels, afvlakking economische groei).
In Geleen is de trend vergelijkbaar. Het centrum van Geleen zal qua schaalniveau niet verder
groeien en een wijziging van de functionaliteit en van de verhouding in schaalgrootte tussen
Geleen en Sittard is niet te verwachten.

2.2.4

Mobiliteit en vervoerswijzen
De bovenstaande trends zullen hun effect hebben op de vraag naar de mobiliteit. Maar los van dit
verband is er ook een aantal autonome trends op het gebied van mobiliteit:
Stabilisatie groei autogebruik
Langzamerhand wordt duidelijk dat met name de jongere generaties in Nederland de auto minder
gebruiken dan vroeger. De groei is er uit. Er wordt al gesproken van 10-20% minder autogebruik
in de groep van 18-30-jarigen dan 10 jaar geleden. Belangrijke oorzaken zouden -behalve de
economie- lifestyle (de auto wordt minder gezien als statussymbool) en internet (social media
vervangen sociale evenementen) zijn. Daarnaast is ook een verdergaande verstedelijking en
vestiging van met name jongeren in de grote steden een oorzaak: daar zijn de verplaatsingen
vaak befietsbaar en is ook meer openbaar vervoer beschikbaar. Dat we deze trend niet op straat
merken komt door een tegentrend: de ouderen (60-plussers) zijn met name veel meer gaan rijden
en zetten het autogebruikspatroon voort dat zij tijdens hun werkzame leven hebben opgebouwd.
Het aantal automobilisten dat 75 jaar of ouder is, is spectaculair gegroeid. Maar ook in deze groep
lijkt de groei nu af te nemen.
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De BREVER-wet
De ‘wet van Behoud van Reistijd En VERplaatsingen’ stelt dat de gemiddelde Nederlander per
dag evenveel tijd blijft besteden aan reizen (90 minuten per dag) en ook dat het aantal
verplaatsingen (5) gelijk blijft. Omdat er wel meer en betere wegen en verbindingen zijn gekomen
neemt echter de verplaatsingslengte wel toe en wordt het, met name op de weg, steeds drukker.
Omdat met name de autoverbindingen steeds beter zijn geworden wordt er veel meer
autogereden dan vroeger. Met een fiets leg je immers 20 km af, en met een auto 150 in de
dagelijkse 90 minuten. Dat betekent dat ook wonen winkelen, recreëren en werken verder van
elkaar af zijn komen te liggen. De komende jaren zien we echter de verplaatsingssnelheden niet
meer zo ingrijpend wijzigen ten opzichte van elkaar en zal de verhouding tussen gebruik auto en
fiets en (lange afstand) OV ook niet meer zo spectaculair wijzigen.

2.2.5

En als deze trends doorzetten…..
Dan zien we in 2025 een verkeersbeeld in Sittard-Geleen dat vergelijkbaar is met dat van 2013.
De spectaculaire groeicijfers van de afgelopen 25-30 jaar zullen terugvallen en de behoefte aan
meer infrastructuur en voorzieningen zal daarmee ook afnemen. Toch is er nog vraag: die was er
al vanuit het verleden. Maar andersom geldt ook dat meer infrastructuur en meer voorzieningen
aanleggen in de toekomst relatief minder baten zullen opleveren: een opdruk naar meer gebruik
als gevolg van groei zal er veel minder of niet zijn.
Op detailniveau zullen er wel ontwikkelingen zijn: deze worden enerzijds gestuurd door de lokale
ruimtelijke ontwikkeling en anderzijds door de verschillende infrastructurele ontwikkelingen.

2.3

Visie en kaders voor het Mobiliteitsplan
De structuur van de stad en de rol van mobiliteit in de ontwikkeling
De komende jaren zal de economische groei afnemen. Direct daaraan gekoppeld is de ruimtelijke
ontwikkeling en deze heeft weer direct invloed op de mobiliteitsvraag. Uitgangspunt is daarom dat
het mobiliteitsbeleid in Sittard-Geleen zich zal moeten richten op het oplossen van problemen en
efficiënter benutten en gebruiken van de bestaande voorzieningen.
De vraag naar ruimte zal zich in Sittard-Geleen anders gaan uiten: minder kwantiteit en meer
kwaliteit. Meer kwaliteit betekent:
•

Concentratie en clustering van economische activiteiten: alleen dan is er voldoende
draagvlak, en is de duurzaamheidsimpact het kleinst.

•

Concentratie van activiteiten in steden zal toenemen, ten koste van de perifeer gelegen
locaties, daar zijn immers infrastructuur en bereikbaarheid beter

•

Binnen de steden zal er steeds meer opdruk komen naar bundeling van activiteiten op goed
bereikbare locaties.

•

Activiteiten zullen zich concentreren langs de infrastructuurnetwerken en in het bijzonder op
de knopen van deze netwerken,

•

De knopen krijgen meer waarde als vestigingsplaats als deze multimodaal bereikbaar zijn.

•

De keerzijde is dat de perifeer gelegen locaties meer en meer op de knopen in het netwerk
zijn aangewezen, de ‘dorpelingen’ en ‘stadsranders’ zullen sneller en voor meer zaken de
deur uit moeten.
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Infrastructuurnetwerken en mobiliteit zijn daarmee voorwaarde voor de ontwikkeling van de stad
en tegelijk ook sturend voor deze ontwikkeling. Omdat de groei sterk afvlakt, is er ook een
beperkte ruimtevraag en hoeft deze ook niet meer gestuurd te worden door mobiliteit en
infrastructuur. In plaats daarvan zal het mobiliteitsbeleid zich moeten richten op:
1.

Benutten

2.

Verknopen

Benutten betekent dat de bestaande infrastructuurnetwerken en voorzieningen beter en efficiënter
moeten worden gebruikt. Verknopen betekent enerzijds meer uitwisseling mogelijk maken (fietsauto, fiets-ov) maar ook het beter benutten van knopen, met als belangrijkste voorbeeld de
stationsknoop Sittard. Benutten en verknopen vinden elkaar in het goed bereikbaar maken van
attractieve locaties (de knopen) voor alle modaliteiten. Benutten en Verknopen zijn middelen om
de vraag naar (auto)verkeer te beïnvloeden. Dit geldt ook voor het goederenverkeer: de
Noordknoop (Holtum) moet als knoop en overslagpunt voor alle vrachtvervoermiddelen bereikbaar
zijn.
Concreet krijgt dit benutten en verknopen ruimtelijk zijn beslag in:
•

Concentratie van opleidings- en arbeidsplaatsen in en nabij het centrum en station. Dit zijn
keuzes die al in de structuurvisie worden gemaakt, maar die moeten ondersteund worden
door een passend mobiliteitsbeleid.

•
•

Goed bereikbaar maken van deze locaties voor zowel auto, OV als fiets.
Toevoegen (niet vervangen) van verplaatsingsmogelijkheden met andere modaliteiten en in
de vorm van ketenvervoer.

Voor het gebruik van de verschillende netwerken betekent dit dat er meer wordt gebundeld en
geconcentreerd op de bestaande hoofdnetten. Deze zullen efficiënter en intensiever worden
gebruikt. Ze moeten dan ook kwalitatief goed zijn: snel, veilig en betrouwbaar en daardoor
attractief. Bundelen en concentreren betekent ook dat wordt aangesloten op bestaande
netwerken en dat uitbreiding daarvan maar beperkt mogelijk is en plaatsvindt. Dat vraagt ook om
een benadering, waarbij het afwikkelingsniveau van het hoofdwegennet en hoofdfietsnet worden
gewaarborgd. Daar waar nu al de capaciteit van dit hoofdwegennet volledig wordt benut mogen
nieuwe ontwikkelingen de druk niet verder opvoeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen
nieuwe (capaciteitsbeperkende) aansluitingen op de hoofdwegenstructuur kunnen worden
gemaakt, maar dat gebruik moet worden gemaakt van bestaande aansluitingen.
Verder zal eerder een beroep moeten worden gedaan op het ‘sturen van het gebruik naar plaats
en tijd’ bijvoorbeeld op het hoofdwegennet in de vorm van dynamisch verkeersmanagement. Dit
moet leiden tot een efficiëntere benutting en een gemiddeld betere doorstroming.
Hoe dan ook: er zal niet meer één afdoende oplossing worden gepresenteerd, die alle problemen
oplost. Maatwerk is en blijft nodig bij het zoeken naar een optimale verhouding van leefbaarheid
en bereikbaarheid.
Doelstellingen Mobiliteitsplan
De hoofddoelstelling van het mobiliteitsbeleid is: een bereikbare en een leefbare stad.

Mobiliteitsplan: Kadernota| 18

Een bereikbare stad.
Deze doelstelling is als volgt vertaald in het optimaliseren van de bereikbaarheid voor
vrachtverkeer en voor personenverkeer:
•

De economische dragers van de stad (de bedrijventerreinen, kantoorlocaties en centra)
moeten op een betrouwbare manier kunnen worden bereikt binnen een aanvaardbare tijd.

•

De bereikbaarheid van de logistieke knopen Chemelot en Holtum via spoor, weg en water
dient gefaciliteerd te worden.

•

Onverminderd streven naar het opheffen van de bereikbaarheidsknelpunten op het rijks- en
provinciale wegennet (A2. A76, N297, N276 en de stadspoorten).

•

Voor de auto betekent dit dat er geen filevorming en congestie mag ontstaan op het
hoofdwegennet. Binnen de stad accepteren we geen verplaatsingssnelheid van minder dan
25 km/uur.

•

Voor de fiets betekent dit dat er stallingsvoorzieningen aanwezig moeten zijn en dat er geen
grotere omrijdfactoren voorkomen op hoofdrelaties tussen wijken. Als maat voor
‘aanvaardbaar’ stellen we een omrijdfactor van 1,25 en maximaal 20% oponthoudtijd.

•

Samen met Rijk en provincie het regionaal openbaar vervoer in Limburg uitbouwen en
versterken en de knopen verbeteren.

•

Voor openbaar vervoer stellen we dat een attractieve verbinding moet worden geboden voor
de economisch belangrijke gebruikersgroepen en dat voor de sociale doelgroepen moet
worden voorzien in een vangnetfunctie.

Een leefbare stad
Leefbaar betekent dat de negatieve consequenties van het verkeer moeten worden
geminimaliseerd. In eerste instantie gaat het daarbij om verkeersveiligheid en daarnaast om
milieuhinder (geluid, luchtkwaliteit, emissie en duurzaamheid). Het terugdringen van onnodig
autogebruik is leidraad.
•

Specifiek voor verkeersveiligheid sluit de doelstelling aan bij de ‘Beleidsimpuls
Verkeersveiligheid’ zoals die in 2012 door het ministerie van I&M is gepubliceerd. Actiepunt
daaruit is het in beeld brengen en aanpakken van de verkeersonveilige locaties voor met
name de fietser.

•

Naast verkeersveiligheid is ook de milieukwaliteit belangrijk. Door concentratie van het
autoverkeer op het hoofdwegennet, tegengaan van doorgaand verkeer en sluipverkeer door
wijken en buurten moet een optimum worden bereikt.

•

Duurzaamheid betekent dat het SUMP-gedachtegoed wordt gevolgd. SUMP staat voor
Sustainable Urban Mobility Plans, en is een Europees gestandaardiseerde methode om
duurzame mobiliteitsplannen op te stellen. Binnen SUMP worden vier fases onderscheiden:
voorbereiding, doelen formuleren, planuitwerking en uitvoering/monitoring. Dit Mobiliteitsplan
is in feite stap 3. Deze stap werken we uit door als leidraad het tegengaan van (onnodig)
autogebruik te hanteren. Middelen zijn dan het attractief maken van alternatieven, faciliteren
van duurzame vervoerwijzen en het bevorderen van efficiënt ruimtegebruik (infrastructuur en
parkeren). Daarbij mag en kan- gezien de economische situatie- dit streven niet ten koste
gaan van het economisch functioneren van de stad. Er wordt daarom hoofdzakelijk gewerkt
met stimuleringsmaatregelen in plaats van beperkende maatregelen.
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De visie op hoofdlijnen, lokale speerpunten:
•

Hoofddoelstelling: een bereikbare en leefbare stad

•

Bereikbaarheid voor autoverkeer betekent geen congestie

•

Bereikbaarheid voor de fiets houdt in attractief netwerk zonder oponthoud

•

Bereikbaarheid voor OV betekent inzetten op een kernnetwerk en maatwerk voor het vangnet

•

Leefbaarheid is primair aandacht voor verkeersveiligheid, met hoofddoelgroep de fietser

•

Leefbaarheid is efficiënt benutten van bestaande netwerken

•

Duurzaamheid bereiken we door efficiënt ruimtegebruik en stimuleren duurzame
verplaatsingen
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3.

Strategie uitwerking per thema

3.1

Thema’s en probleemstelling
In paragraaf 3.1 beschrijven we voor de verschillende thema’s de uitgangspunten, ontwikkelingen
en op te lossen problemen en wensen. Achtereenvolgens gaat het om:

3.1.1

•

Autoverkeer

•

Langzaam verkeer

•

Openbaar vervoer

•

Goederenvervoer en logistiek

•

Parkeren en stallen

•

Verkeersveiligheid en leefbaarheid

•

Milieu en duurzaamheid

Bereikbaarheid en afwikkeling autoverkeer
Stand van zaken 2013
In figuur 3.1 is het hoofdwegennet weergegeven, zoals dat in het Mobiliteitsbeeld is
gepresenteerd.

Figuur 3.1: Hoofdwegennet auto (Mobiliteitsbeeld 2012)
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Verwacht wordt dat de autonome groei de komende 10 jaren mogelijk nog gaat zorgen voor een
kleine stijging van de verkeersdruk (orde grootte van 5%). De prognoses van enkele jaren
geleden zullen echter niet meer worden gehaald. In figuur 3.2 is daarom de belasting van het
wegennet volgens het Verkeersmodel 2010 weergegeven. Dit geeft een redelijk beeld van de te
verwachten verkeersdruk in 2020.

Figuur 3.2: Hoofdwegennet en belasting in motorvoertuigen per etmaal

Door de geringe groeiverwachting zijn er niet of nauwelijks capaciteitsproblemen te verwachten,
met uitzondering van de aansluitingen van de Nolenslaan en de Heerlenerweg op de N276. De
doorstroming op met name het Sittardse deel van het hoofdwegennet is niet optimaal: de grootste
knelpunten daarbij zijn de centrumring Sittard en de Rijksweg tussen Geleen en Sittard.
Ontwikkelingen
•

De aanpak van de A2 staat anno 2013 nog steeds op de agenda van het Rijk. De aanleg van
de spitsstroken in 2011 heeft enige verlichting gebracht, maar deze zitten feitelijk al aan hun
capaciteit. Verbreding staat voor de periode na 2020 op de agenda. Dan kan tegelijk ook op
een verbetering van de aansluiting Urmond worden aangestuurd, zodat nieuwe
ontwikkelingen (Chemelot-campus en de woonwijk De Bramert) daarop kunnen worden
aangesloten.

•

In 2015 is de ombouw van de kruising Hasseltsebaan/Nolenslaan tot ongelijkvloerse
aansluiting voorzien. Als de doorstroming daar verbetert, zal de ten zuiden daarvan gelegen
aansluiting Hoogveld de volgende bottleneck worden. Op korte termijn is daarvoor een extra
opstelstrook op deze aansluiting een oplossing, maar of deze oplossing op langere termijn
houdbaar is moet blijken uit monitoring van de situatie.
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Wensen en knelpunten
De volgende wensen en knelpunten op het gebied van autobereikbaarheid zijn geïnventariseerd:
•

Aansluiting Urmond en A2. De Chemelot-campus heeft op dit moment geen hoogwaardige
aansluiting op het hoofdwegennet. Voorzien is dat bij voltooien van de nieuwbouwwijk in
Urmond (De Bramert) de bestaande aansluiting Urmond te maken gaat krijgen met congestie.
De wens is om deze aansluiting te verbeteren, waarbij ombouw tot een hoog- of laaggelegen
verkeersplein de voorkeursoplossing is. In het kader van een sobere verbreding van de A2
wordt gekeken naar goedkopere oplossingen.

•

De aansluiting Geleen op de A76 en het wegvak tussen Kerenshofweg – aansluiting zijn
zwaarbelast. Ook daar worden in relatie met het verder vastlopen van de A76
capaciteitsproblemen voorzien.

•

Aansluiting Heerlenerweg op de Middenweg (N276). Dit kruispunt heeft momenteel al
capaciteitsproblemen. Na gereedkomen van de ongelijkvloerse aansluiting bij de Nolenslaan
kunnen deze erger worden: dan wordt dit kruispunt mogelijk de bottleneck.

•

Westtangent centrumring. In het kader van het plan Ligne is er de wens om de doorgaande
verbinding door het centrum (de Rijksweg) verkeersarm te maken. Beleidsuitgangspunt is een
nieuwe noord-zuidverbinding westelijk van het spoor. Daarvoor is verbreding van de tunnel
onder het spoor in de Tunnelstraat nodig.

•

De centrumring-noord in Sittard (Odasingel) is zwaarbelast omdat al het verkeer van en naar
Sittard-oost daarlangs naar het westen (A2) moet. Een oostelijke rondweg is als oplossing
afgevallen vanwege de aantasting van natuurgebieden.

•

De Rijksweg tussen Geleen en Sittard bij Orbis is zwaarbelast. Oorspronkelijk was in het plan
‘Rijkswegboulevard’ een afsluiting voorzien tussen Sittard en Geleen, waarbij verkeer via de
Westelijke Randweg zou worden geleid, maar deze is niet geëffectueerd. Omdat de Rijksweg
nog steeds de meest logische verbinding is van Sittard naar Geleen en vice versa en
bovendien de kortste route vormt, wordt deze veel gebruikt. Dit leidt tot oversteekproblemen.
In de toekomst moet een woonwijk en een gezondheidsplein aansluiten op dit deel van de
Rijksweg.

•

Afwikkeling Hasseltsebaan bij Hoogveld. Bij het realiseren van de ongelijkvloerse aansluiting
van de Nolenslaan op de Hasseltsebaan is voorgesteld om de aansluiting Hoogveld te
voorzien van een extra opstelstrook. De vrees is dat dit niet afdoende is: mogelijk kan de
verkeersregelinstallatie de verkeersdruk in de toekomst niet verwerken.

•

Er is nog veel doorgaand verkeer over de Rijksweg in Geleen. De Westelijke Randweg kent
een groene golf, de Rijksweg bewust niet. Maar ondanks het verschil in reistijd en aantal
stops blijkt de Rijksweg toch voor velen nog de voorkeursroute te zijn. De intensiteit is
ongeveer 10.000 auto’s per dag, de oorspronkelijke doelstelling was dit terug te brengen tot
gemiddeld de helft.

3.1.2

Bereikbaarheid en kwaliteit langzaam verkeer
De stand van zaken 2013
Sittard-Geleen kent sinds 2009 een Fietsbeleidsplan. Daarin is de visie en de strategie op het
gebied van fietsen, fietsinfrastructuur en fietsstimulering beschreven. In het uitvoeringsplan is een
lijst van 235 infrastructuuraanpassingen opgenomen en is een lijst met 110 locaties waar
stallingen aangelegd of verbeterd moeten worden. Tussen 2009 en 2012 is voor meer dan € 4
miljoen uitgevoerd. Het merendeel van de geplande grote stallingen functioneert, de fietsenstalling
bij het NS-station Sittard (2013) is het laatste grote project. In figuur 3.1 is het fietsnet
weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt in hoofroutes en secundaire routes Een aantal
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fietsinfrastructuurprojecten is uitgevoerd, waaronder de Tunnelstraat, de Odasingel, Parallelweg
en Elisabeth van Barstraat in Sittard, de fietsbrug bij Lutterade en de Beatrixlaan in Geleen.
Er is geen apart beleid voor voetgangers gedefinieerd. Wel is te allen tijde specifieke aandacht
voor het opheffen van (mogelijke) barrières in voetgangersverbindingen (bv. Chipkaartpoortjes in
NS-station Sittard of Rijksweg centrum Sittard).

Figuur 3.4: Hoofdnet fiets (Fietsbeleidsplan)

Ontwikkelingen
•

De fietsenstalling station Sittard is medio 2013 geopend, waarna het voorplein van het station
fietsvrij kan worden.

•

Er komt een nieuwe brug over het spoor die voor fietsers en voetgangers een verbinding gaat
vormen tussen Sanderbout en Bedrijvenstad Fortuna.

•

In het plan Ligne is voorzien in een nieuwe bewaakte fietsenstalling, ter vervanging van de
voorziening in de Haspelsestraat. Omdat de doorgang Parklaan – Haspelsestraat in het plan
Ligne komt te vervallen zullen fietsers moeten omrijden.
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Wensen en knelpunten
De volgende wensen en knelpunten op het gebied van langzaam verkeer zijn geïnventariseerd:
•

Fietsers blijken (landelijk, maar ook in Sittard-Geleen) een stijgend aandeel te vormen in de
aantallen verkeersslachtoffers. Er is daarom speciaal aandacht nodig voor onveilige locaties
voor de fiets.

•

Het Fietsbeleidsplan voorzag in verbetering van infrastructuur, maar is nog maar voor een
klein deel uitgevoerd. Er is nog een slag nodig naar upgrading fietsroutenetwerk, met name
op de voorzieningen langs het hoofdwegennet van de auto. Belangrijke ontbrekende schakels
liggen met name langs de hoofdwegen (o.a. Henri Hermanslaan, Mauritslaan, Jos
Klijnenlaan, Frans Erenslaan) in Geleen.

•
•

Er zijn klachten over de staat van onderhoud van de fietspaden.
Voor de fiets ontbreken nog belangrijke recreatieve en utilitaire oost-westverbindingen door
het middengebied tussen Sittard en Geleen en recreatieve verbindingen gericht op de pontjes
over de Maas.

•

Het spoor in Sittard blijft een barrière, vooral bij het centrum (station, Tunnelstraat).
Beleidsuitgangspunt is om de route aan de westzijde van het spoor op te waarderen en
daarmee een alternatief te bieden voor het verkeer dat nu gebruik maakt van de Rijksweg in
het centrum. De drukke fiets- en voetgangersroute tussen station en scholen zal dan ook
deze weg kruisen: daar zijn dan voorzieningen nodig.

•

De onbewaakte spoorwegovergangen tussen Sittard en Geleen moeten vanwege de
veiligheid worden gesaneerd: hetzij door fietstunnels, hetzij door AHOB’s.

•

De bedrijven op bedrijventerrein Krawinkel zijn slecht bereikbaar voor fietsers vanuit Beek: zij
moeten de drukke Rijksweg oversteken en ver omrijden.

•

Voetgangers hebben last van de drukke Rijksweg, die een barrière is tussen de beide delen
van het centrum van Sittard. De oversteekbaarheid bij de bushaltes bij Orbis laat ook te
wensen over.

•

Het toenemend aantal scootmobielen vraagt om aandacht voor voldoende breedte van fietsen voetpaden en specifieke voorzieningen zoals verlaagde trottoirbanden bij oversteken.

3.1.3

Parkeren en stallen
Stand van zaken 2013
Het centrum van Sittard en het centrum van Geleen kennen betaald parkeren. In Sittard zijn twee
grotere garages (Odaparking en Hub Dassenplein) en twee kleinere (De Wieér, ABC) en een
aantal terreinen met betaald parkeren. Een derde parkeergarage wordt in Ligne gerealiseerd.
Geleen kent een grote grage onder de Markt en een aantal parkeerterreinen. De capaciteit van
deze garages en terreinen bij elkaar wordt als ruim voldoende beoordeeld: alleen bij de grote
evenementen is er extra capaciteit nodig. Een bijzondere vorm van parkeren is het transferium
aan de westzijde van het station Sittard.
Sinds 2012 is een parkeerroute informatiesysteem (PRIS) operationeel in de beide centra.
In sommige straten in de schil rondom de beide centra is vergunning parkeren ingevoerd en
komen er nieuwe digitale vormen van vergunningparkeren.
Tussen 2009 en 2012 zijn er drie bewaakte fietsenstallingen in Sittard en één in Geleen gekomen.
De stalling aan de Haspelsestraat is in het kader van de bouw van het Lignecomplex gesloten en
wordt op termijn vervangen door een nieuwe stalling in Ligne. Gedurende de bouw is er een
tijdelijke stalling in de Parklaan.
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Ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkeling is de hierboven genoemde nieuwe parkeergarage en fietsenstalling
in Ligne. De parkeergarage zal geen capaciteit toevoegen aan het areaal, maar is nodig om
parkeerdruk van het complex zelf op te vangen.
Daarnaast zal een verdere digitalisering van het vergunningen parkeren worden doorgevoerd.
In de zomer van 2013 is besloten om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten door als
proef de parkeertarieven te verlagen.
Wensen en knelpunten
De volgende wensen en knelpunten op het gebied van parkeren en stallen zijn gesignaleerd:
•

Onderhoud en beheer van de garages in het verleden hebben te wensen overgelaten,
hierdoor is een negatief beeld en imago ontstaan. Inmiddels is de situatie verbeterd.

•

Het vergunningparkeren leidt tot nieuwe overlast aan de randen van de zojuist gerealiseerde
vergunningengebieden. Er is echter niet direct draagvlak om ook daar vergunning parkeren in
te voeren. Dit gebeurt daarom stapsgewijs. De consequentie van deze voorzichtige
benadering is dat het maatwerk niet duidelijk is voor gebruikers en minder efficiënt te
handhaven is.

•

Er is nog een achterstand met het realiseren van kwalitatief goede fietsenklemmen op straat.

•

De invulling van de nieuwe fietsenstalling in Ligne is nog niet gefinancierd.

•

Vanwege de teruglopende economie en de aanwezigheid van gratis parkeren op
nabijgelegen winkelgebieden (Tüddern, Beek, Maaseik) wordt betaald parkeren in het
centrum van Sittard en Geleen door velen als een beperkende factor gezien. Naast de al
eerder genoemde pilot met verlaging van de tarieven zijn er meer verbetersuggesties:
achteraf betalen, een dagkaart voor werknemers en langdurige bezoekers en/of een
goedkoop terrein op grotere afstand voor langparkeerders.

•

De parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn dikwijls onbruikbaar (er kan onvoldoende worden
gecontroleerd) of zijn vol. Met name bij de schouwburg in Sittard worden vaak problemen
gerapporteerd.

3.1.4

Openbaar vervoer
Stand van zaken 2013
De regio is sinds eind 2012 vier maal per uur per intercity bereikbaar vanuit Eindhoven. De
spoorverbindingen naar Roermond (-Venlo en –Eindhoven), Heerlen en Maastricht vormen de
ruggengraat van het openbaar vervoernetwerk, dat wordt aangevuld met stadsdiensten vanuit de
knoop Sittard. Vanuit Sittard vertrekken streekbuslijnen naar Maastricht en Heerlen ter ontsluiting
van het Heuvelland. In 2012 is een nieuwe verbinding tussen station Sittard en de Chemelotcampus operationeel geworden.
De ‘onderkant van het openbaar vervoer’ wordt ingevuld door de regiotaxi: een systeem dat op
afroep functioneert en basismobiliteit biedt voor doelgroepen. Deze regiotaxi is geëvalueerd en er
is een proef uitgevoerd, waarbij het reguliere OV gratis toegankelijk is gemaakt voor de regiotaxidoelgroepen.
In figuur 3.5 is de infrastructuur aangegeven waar de lijnbussen veel gebruik van maken (situatie
na gereedkomen Ligne). Er is daarbij onderscheid gemaakt in gebruiksklassen:
De hoofd openbaarvervoersas Station Sittard – Centrum Geleen via Rijksweg (prioriteit 1);
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afgestemd netwerk van trein- en busdiensten en frequentieverhogingen op de regionale
verbindingen. Op termijn is uitbouw gewenst tot een light-railnetwerk met extra stations en
halteplaatsen. Daarnaast wordt aangestuurd op het doortrekken van de intercityverbindingen
naar Luik en Aken.
•

Een algemene ontwikkeling is dat er minder geld beschikbaar is voor de subsidiering van het
openbaar vervoer. Ook de nieuwe concessie voor Limburg zal hiermee te maken krijgen.

Wensen en knelpunten
De volgende wensen en knelpunten op het gebied van openbaar vervoer zijn gesignaleerd:
•

De bestaande concessie heeft geleid tot meer reizigers, maar er rijden buiten de spits nog
veel bussen (bijna) leeg rond.

•

Knelpunten in de bediening als gevolg van de gehanteerde kernensystematiek. Sommige
stadsdelen worden niet bediend (Hoogveld) terwijl kleine kernen wel 2x per uur worden
bediend. Dit leidt tot inefficiënte inzet van bussen, maar is door de rigide kernensystematiek
niet te optimaliseren.

•

Het spoornet, de ruggengraat, bedient (met uitzondering van Sittard) niet de
concentratiepunten van wonen en werken: DSM/Chemelot, Orbis, NedCar/Holtum en de
sportzone Sittard-noordoost liggen perifeer.

•

Door uitdunning van het voorzieningenniveau zal de bediening van de verder weggelegen
kernen verder verminderen.

•

Een trend die zich waarschijnlijk ook in Zuid-Limburg zal manifesteren is de afnemende
kostendekkingsgraad van het busvervoer. Zelfs als de bijdragen van de provincie op
eenzelfde niveau blijven zal hierdoor het voorzieningenniveau afnemen: er kunnen minder
bussen rijden. Een verdere besparing door efficiëntievergroting bij de vervoerders lijkt na de
laatste ronde van aanbestedingen niet meer mogelijk: landelijk is de laatste jaren een
prijsstijging geconstateerd, er treedt marktcorrectie op.

•

Gemeenten worden steeds meer verantwoordelijk voor ‘de onderkant van het OV’: het
WMO/AWBZ-gebonden vervoer, leerlingenvervoer en de basisvoorziening voor minder
mobiele reizigers. De vraag is of (en, zo ja, hoe) een deel hiervan binnen de nieuwe OVconcessie kan worden opgenomen of dat dit daarbuiten valt. Ook dit gaat een grotere
aanspraak doen op de afnemende budgeten en lijkt daardoor ook onder druk te komen.

•

De vraag vanuit gemeenten om het WMO/AWBZ-vervoer op te nemen in de concessie leidt
ertoe dat veelal gezocht wordt naar het toegankelijk maken van regulier openbaar vervoer
voor deze doelgroepen. Tegelijk wordt er vaak bezuinigd op de ‘dunne’ lijnen, zodat deze
een steeds minder goed alternatief vormen voor deze doelgroepen.

3.1.5

Goederen, logistiek
Stand van zaken 2013
Sittard-Geleen kent twee gebieden die logistiek van groot belang zijn: DSM/Chemelot en Holtum.
Er is van oudsher al veel vervoer per spoor van en naar het DSM-complex. In 2013 wordt de
nieuwe railterminal geopend. Spoorvervoer naar Maastricht en verder moet echter via het station
Sittard rangeren en daarom is een nieuwe aansluiting vanaf de railterminal op het hoofdspoor in
zuidelijke richting ontworpen. Hiervoor zijn budgeten gereserveerd en de verwachting is dat deze
aansluiting op korte termijn kan worden gerealiseerd.
Er is een spoorverbinding tussen DSM en de haven van Stein aanwezig, maar deze is niet meer
in gebruik. Vervoer van de bedrijven naar de haven vindt plaats over de weg. Het plan voor een
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vrachtwagenbaan, parallel aan het spoor is vanwege de kosten en de inpassingsproblematiek
verlaten.
Holtum heeft behalve een groeiend industrieterrein een haven en een railterminal. Deze terminal
wordt bereikt via een spoorlijn die door of langs de bebouwing van Born, Limbricht en Sittard
loopt. Momenteel maken drie bedrijven gebruik hiervan.
In het kader van het programma Bottleneck is de aansluiting op de A2 verbeterd en een knip
aangebracht halverwege het bedrijventerrein, maar verkeer van en naar het zuidelijke deel van
het bedrijventerrein maakt nog gebruik van de aansluiting Born.
Aan de oostzijde van de A2 liggen het industrieterrein Swentibold en het NedCarcomplex. NedCar
heeft eveneens behoefte aan een railontsluiting en is daarnaast ook aangewezen op de
aansluiting Born voor het weggebonden transport.
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg vindt plaats via de daartoe aangewezen routes. Deze
leveren geen knelpunten op op het gebied van externe veiligheid.
Ontwikkelingen
•

Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid van een Ongestoord Logistieke Systeem (OLS,
een ongehinderde verbinding voor vrachtverkeer per spoor en over de weg). Dit zou een
combinatie van de bovengenoemde drie initiatieven moeten worden: een railontsluiting van
NedCar, een nieuwe railverbinding naar de bestaande (of nieuwe) railterminal in of bij Holtum
en een wegverbinding tussen de railterminal/haven en NedCar. De uitkomst is sterk
afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen bij NedCar. Afhankelijk daarvan kan de OLS
vorm krijgen. Het streven is om deze ontwikkeling onderdeel te laten worden van het MIRT.
De ontwikkeling van de OLS kan worden meegenomen bij de verbreding van de A2: daar
moet een eventuele kruising worden ingepast.

Wensen en knelpunten
De wensen en knelpunten hangen samen met de bovenstaande ontwikkelingen:
•

Problemen als gevolg van het rangeren van treinen van en naar de Chemelot-terminal in
Sittard.

•

Overlast als gevolg van het spoor naar Holtum door Sittard, Limbricht en Born.

•

Overlast door vrachtverkeer van en naar het zuidelijke deel van het bedrijventerrein in
Holtum: deze is sterk teruggelopen, maar wordt nog steeds zo ervaren.

•

3.1.6

Een matige bereikbaarheid van de haven en railterminal Holtum vanuit NedCar.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid
Stand van zaken 2013
Sittard-Geleen is voor een groot deel duurzaam veilig ingericht. Verkeer is geconcentreerd op een
hoofdwegennet en de overblijvende verblijfsgebieden zijn ingericht als 30 km-gebieden. Er is een
restlijst van ‘grijze wegen’, waar functie, gebruik en inrichting niet eenduidig zijn. De belangrijkste
zijn de Hemelsley en de routes door Munstergeleen. Ze zijn aangewezen als verblijfsgebied, maar
functioneren meer als wijkverzamelroute. In 2010 zijn voor deze wegen reeds aanvullende
maatregelen bedacht en uitgevoerd. Daar waar de verkeersveiligheid nog onvoldoende is
verbeterd worden nu aanvullende maatregelen voorgesteld.
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Zoals in 3.1.3 al is aangegeven is voorzien in veilige fietsvoorzieningen langs het hoofdwegennet,
maar moet hiervan nog veel worden uitgevoerd.
Voorheen werd aanpak van de onveilige locaties gebaseerd op de verkeersongevallenregistratie.
Deze was gebaseerd op de registratie van ongevallen door de politie. De laatste jaren is echter de
registratiegraad van ongevallen afgenomen: de politie hoeft tegenwoordig alleen nog maar te
registreren als er doden zijn of als er vervolging van een strafbaar feit nodig is. Een tweede
oorzaak voor het lagere aantal registraties is dat de manier van registreren bij
ziekenhuisgewonden anders is geworden. Het betreft een landelijk probleem: ministerie en
instanties werken aan projecten waarbij een betere registratie van de verkeersongevallen gaat
optreden, onder andere door juist ziekenhuis- en verzekeringsgegevens te gebruiken. Er is nog
geen oplossing voorhanden, zodat de bestaande gegevens en registratie gebruikt moeten
worden.
In figuur 3.6 is op basis van de geregistreerde ongevallen in de periode 2006-2011 aangegeven
waar de onveilige punten liggen. Een locatie is daarbij benoemd als ‘onveilig’ als er drie of meer
letselongevallen zijn geregistreerd. Er is onderscheid gemaakt tussen letselongevallen met alleen
automobilisten en die waarbij ook fietsers zijn betrokken. De lijst geeft een ondergrens weer en
kan niet als absolute indicator worden gebruikt voor het beoordelen van de verkeersveiligheid:
•

Het absolute aantal ongevallen per locaties is laag zodat alleen het samennemen van de
gegevens van een aantal jaren bruikbare cijfers oplevert. Daardoor kunnen ook andere
ontwikkelingen een rol spelen: sommige knelpunten zijn inmiddels aangepakt en opgelost;

•

De registratiegraad van ongevallen is tussen 2006 en 2011 afgenomen door diverse
oorzaken. Het werkelijke aantal ongevallen zal daardoor altijd hoger zijn dan het
geregistreerde aantal.

•

Voor 2012 zijn op het moment van opstellen van deze nota alleen nog gegevens van de
dodelijke ongevallen beschikbaar. De cijfers van 2012 zijn daarom nog niet meegenomen.

Uit de analyse komt naar voren dat:
•

Een groot deel van de ongevallen op 50 km-wegen (en 80 km-wegen) plaatsvindt;

•

Bij veel ongevallen een fietser is betrokken;

•

Veel ongevallen op kruispunten gebeuren;

•

Door de afnemende registratiegraad een verkeerd beeld over toenemende veiligheid kan
ontstaan.
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handhavings- en controleacties gehouden op de bekende speerpunten (helmplicht, alcohol,
snelheid, gordelplicht).
Ontwikkelingen
•

Er vindt nog een aantal infrastructurele aanpassingen plaats die ook een
verkeersveiligheidseffect zullen hebben: de rotondes De Kluis, Einighauserweg en Odasingel,
de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Nolenslaan-Hasseltsebaan en de reconstructie van
de Rijksweg bij Ligne.

•

Vanuit het Rijk is de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid gelanceerd, waarin met 23 projecten
wordt geprobeerd om de verkeersveiligheidsverbetering door te trekken. Een van de
actiepunten is dat gemeenten voor de onveilige punten voor de fiets een aanpak gaan
formuleren in 2013.

•

De afnemende registratiegraad van ongevallen leidt tot allerlei initiatieven om toch meer grip
te krijgen op onveilige situaties. VVN heeft een meldpunt ingericht, dat met subsidie van het
ROVL toegankelijk zal worden gemaakt voor de Limburgse gemeenten.

•

Binnen Sittard-Geleen functioneert sinds enkele jaren het Meldpunt Rijschoolhouders.

Wensen en knelpunten
•

Hoewel het aantal geregistreerde ongevallen afneemt, zijn er signalen dat de
verkeersveiligheidsverbetering stabiliseert. Zowel ROVL als de SWOV wijzen erop dat het
aantal ongevallen met fietsers toeneemt. Bij 45% van de letselongevallen is een fietser
betrokken. Dit heeft een oorzaak in het driedubbele vergrijzingseffect: ouderen fietsen meer
en langer dan vroeger, maken een groter aandeel uit van de samenleving en zijn
kwetsbaarder. De opkomst van de elektrische fiets versterkt dit effect. De hogere snelheid en
afnemende wendbaarheid van de elektrische fiets voegt daar nog een extra versterking aan
toe.

•

Al genoemd is de achterstand bij de realisatie van de fietsvoorzieningen langs en op
kruispunten met de hoofdstructuur auto.

3.1.7

Milieu en duurzaamheid
Stand van zaken 2013
Milieuproblemen als gevolg van verkeer zijn te onderscheiden in geluidshinder, lokale
luchtkwaliteitsknelpunten, uitstoot door verkeer (broeikasgassen) en externe veiligheid weg- en
spoorverkeer.
Geluidsknelpunten hangen samen met te veel verkeer op onder andere de Rijksweg (Sittard),
Rijksweg (Geleen), Odasingel/Kennedysingel (Sittard), Engelenkampstraat (Sittard) en de
Leyenbroekerweg/Heerlenerweg (Sittard). Door het al ingezette beleid van concentratie op
hoofdwegen is juist daar de geluidssituatie niet optimaal, maar wel aanvaardbaar. De lokale
luchtkwaliteitsknelpunten zullen de komende jaren verdwijnen, doordat de
achtergrondconcentraties sterk zullen dalen. Dit is het gevolg van het voertuig- en emissiebeleid
dat de afgelopen jaren in Europees verband is gevoerd.
Externe veiligheid is met name bij de railterminal Chemelot nog in onderzoek. Daar zorgt het
realiseren van de spooraansluiting naar het zuiden voor veranderende beoordelingsregimes,
waardoor normen niet worden gehaald. Het bestaande spoor naar Holtum gaat dwars door de
bebouwing van Sittard-noord, Limbricht en Born. Naast geluidhinder levert dit beperkt vergroting
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van het plaatsgebonden risico op. Omdat het aantal transporten van gevaarlijke stoffen beperkt is,
worden geen normen overschreden.
Sittard-Geleen stimuleert duurzame mobiliteit door enerzijds de duurzame verplaatsingswijzen
aantrekkelijker te maken (fietsen) en anderzijds door de transitie naar het gebruik van duurzame
brandstoffen te stimuleren. Zo zijn er oplaadpunten voor e-fietsen en e-scooters geplaatst en is
een tankstation ingericht voor het tanken van biogas. Verdergaande initiatieven zoals elektrische
bevoorrading in het centrum komen niet van de grond: er is geen economische noodzaak die een
dergelijk initiatief kunnen ondersteunen. Er wordt samenwerking gezocht met het lean-and-greenprogramma van Connekt.
Ontwikkelingen
•

De externe veiligheid bij de railterminal Chemelot is nog in onderzoek.

•

In 2013 is met NedCar een onderzoek gestart naar de potentie van een ongestoord logistieke
verbinding spoor en weg. Daarmee kunnen de leefbaarheidsproblemen van het spoor naar
Holtum mogelijk worden aangepakt.

•

Verdere uitrol van duurzaam vervoer binnen de gemeente zelf in de vorm van een elektrisch
gemeentelijk wagenpark (parkeercontrole) en de inzet van biogas.

Wensen en knelpunten
•
•

Als belangrijkste milieuprobleem is het spoor naar Holtum genoemd.
Het enige knelpunt voor luchtkwaliteit, waar normen worden overschreden is de Rijkswegzuid tussen Kerenshofweg en aansluiting A76. Naar verwachting is dit knelpunt in 2020 door
afname van de achtergrondconcentratie opgelost.

•

De Rijksweg door het centrum van Sittard en de Rijksweg in het centrum van Geleen zijn nog
een aandachtspunt voor geluids- en luchtkwaliteit.
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3.2

Alternatieven en keuzes hoofdpunten
Het Mobiliteitsplan bestaat uit de visie op mobiliteit en verkeer en de strategie om deze visie te
realiseren. In de voorgaande hoofdstukken/paragrafen zijn de trends en ontwikkelingen en de
problemen en wensen per thema aangegeven. Om hieruit de strategie te destilleren is op een
aantal majeure onderdelen een keuze nodig. In deze paragraaf zetten we deze keuzes op een rij.

3.2.1

Bereikbaarheid en leefbaarheid centrum Sittard
Probleem:
Verbinding van de beide delen van het centrum van Sittard.
Alternatief:
Verkeersluw maken van de Rijksweg, en opwaarderen van de route Poststraat-Lupinestraat tot
een nieuwe verbindingsweg langs de westkant van het spoor.
Keuze:
Voorlopig afzien van de nieuwe verbindingsweg, aantrekkelijke herinrichting Rijksweg met
verbetering van de verkeersleefbaarheid.
Consequentie:
Project herinrichting Rijksweg tussen Ligne en Odasingel en tussen Ligne en Wilhelminastraat.
Toelichting
De wens is om het centrum ruimtelijk functioneel te verbinden met het gebied tussen Rijksweg en
het station Sittard. In het plan Dobbelsteen zouden vier kwadranten aan weerszijden van de
Rijksweg stedenbouwkundig de verbindende schakel vormen. Voorlopig wordt alleen het
oostelijke deel ontwikkeld: Ligne. De Rijksweg vormt verkeerskundig een barrière. De oplossing
was voorzien in het verkeersluw maken van de Rijksweg, wat pas lukt als er een alternatief
voorhanden is. Dit alternatief blijkt het meeste effect op te leveren als dit wordt gerealiseerd in de
vorm van een verbetering van de route Poststraat/Lupinestraat. De afwikkeling van het verkeer en
de veiligheid vragen dan ook een verbreding van de spoortunnel. Naar verwachting gaat dit 10-20
miljoen kosten en daar is de eerste 10 jaar waarschijnlijk geen geld voor.
Ook als de nieuwe route is gerealiseerd is er behoefte aan een zekere ontsluitende route via de
Rijksweg. Een probleem is dat er is geen vormgeving te bedenken is voor de Rijksweg die tegelijk
het doorgaand verkeer weert en bestemmingsverkeer faciliteert. Als alternatief voor de korte
termijn is een inrichting denkbaar die:
•

wel de huidige hoeveelheden verkeer goed kan afwikkelen.

•

de snelheid van het verkeer afremt.

•

de voetgangersstroom tussen Steenweg en Voorstad beter faciliteert.

•

stedelijke kwaliteit heeft en daarmee de Rijksweg een aantrekkelijke inrichting geeft.

Denkbaar is een profiel met een rijbaan en aparte fietspaden. De beide oversteekpunten bij
Steenweg en Walramstraat worden vormgegeven als doorgaande loper op een plateau.
Verkeerslichten met een korte cyclustijd regelen de oversteek, maar zijn niet meer gekoppeld. De
wachttijden voor voetgangers en fietsers verkorten daarmee aanzienlijk, terwijl het doorgaand
autoverkeer relatief beperkt hinder ondervindt. Dit profiel kan zo worden ingericht dat later bij een
eventueel verkeersluw maken fietsers op de rijbaan kunnen worden geleid en meer ruimte op de
voetpaden vrijkomt.
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Figuur 3.7: Impressie oversteek Steenweg/Rijksweg (beeldmateriaal Ligne).

Andere mogelijkheid is eenrichtingscircuit Rijksweg van zuid naar noord en Parallelweg van noord
naar zuid. Dit geeft echter negatieve effecten: de bereikbaarheid van de nieuwe vestiging van
Nettorama en van het busstation is niet goed te regelen.

3.2.2

Verkeersafwikkeling centrumring Sittard en bereikbaarheid oostelijke stadsdelen
Probleem:
Lange reistijd voor verkeer van Sittard-oost naar de A2, overbelasting van de centrumring.
Alternatief:
Een oostelijke rondweg is vanwege aantasting van de natuurgebieden Kollenberg en
Schwienswei niet inpasbaar.
Keuze:
Uitgaan van het bestaande wegennet, langere reistijden accepteren maar de betrouwbaarheid
daarvan vergroten.
Toelichting
Het betreft hier de afwikkeling van het verkeer tussen enerzijds Sittard-oost en anderzijds het
centrum en de westelijke stadsdelen van Sittard/Geleen, en de A2. Dit verkeer moet
gebruikmaken van de centrumring en heeft geen alternatief. Samen met verkeer vanuit het zuiden
naar Sittard-centrum belast dit de centrumring.
In het verleden is een oostelijke rondweg onderzocht. Deze kan de verkeersdruk op de Odasingel
verlagen, maar dat werkt alleen als de complete rondweg wordt gerealiseerd. Het noordelijk deel
kent een aantal varianten (waaronder het deels gebruiken van bestaande structuren), maar voor
het zuidelijk deel zal altijd nieuwe infrastructuur nodig zijn.
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3.2.3

Efficiënter gebruik hoofdwegennet door dynamisch verkeersmanagement

Probleem:
Verminderde doorstroming op het bestaande wegennet, toenemend gebruik van en beroep op het
bestaande hoofdwegennet, met name bij de uitvoering van grote infrastructuurprojecten
Alternatief:
Nieuwe infrastructuur is te duur (westtangent centrumring), heeft negatieve consequenties
(oostelijke rondweg), of laat mogelijk nog lang op zich wachten (verbreding A2 en A76, aanpak
aansluiting Heerlenerweg/Middenweg en Urmond/A2).
Keuze:
Dynamisch verkeersmanagement intensiveren: uitbouwen strengenregeling naar netwerksturing,
monitoring en beheer structureel maken, beleidskader verkeersregelingen ontwikkelen. Extra inzet
DVM bij de uitvoering van Ligne en de kruising Nolenslaan/Hasseltsebaan.
Toelichting
Nieuwe infrastructuur om knelpunten op te lossen is duur, of soms niet haalbaar vanwege
natuurbezwaren. Daar waar de hogere overheden aan zet zijn wordt veel op de lange baan
geschoven. Dit leidt tot een beroep op het gebruik van de bestaande hoofdwegenstructuur.
De keuze voor het gebruik van het bestaande hoofdwegennet zorgt voor een extra belasting
daarvan. Dat betekent dat meer aanspraak wordt gedaan op regeltechniek om het verkeer op dit
netwerk te sturen, te geleiden en te doseren: Dynamisch verkeersmanagement. Coördinatie van
regelingen op strengen wordt al toegepast (Bergerweg, Dr. Nolenslaan, Odasingel,
Engelenkampstraat, Westelijke Randweg, en binnenkort de Kennedysingel) en een
kwaliteitscentrale (monitoring en bewaking) wordt ingericht. Het doseren van verkeer op de
Leyenbroekerweg/Heerlenerweg is als toekomstproject opgenomen.
Voor monitoring en optimalisatie van verkeersregelingen is een beleidskader verkeersregelingen
nodig. Behalve de bovengenoemde coördinatie beschrijft dit beleidskader de regelstrategie en
prioriteit per kruispunt, waarbij de prioriteitsvolgorde is gebaseerd op de prioriteiten voor
autoverkeer, OV en fiets. Voor het hoofdnet auto is de prioriteit afgeleid uit de functie die de weg
heeft voor de stad.
•

Prioriteit 1 zijn de rijks- en provinciale wegen en de stadspoorten.

•

Prioriteit 2 zijn de overige verbindende delen van het autonetwerk.

•

Prioriteit 3 zijn de ontsluitende delen van het autonetwerk, en de wegen die in principe een
alternatief kennen en niet zwaarder belast moeten worden.

In figuur 3.9 is deze prioriteitsvolgorde weergegeven.
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3.2.4

Verkeersdruk centrum Geleen
Probleem:
Teveel doorgaand verkeer over de Rijksweg in het centrum van Geleen
Alternatief:
Extra verkeersremmende maatregelen.
Keuze:
Geen extra ingrepen en accepteren van de suboptimale situatie.
Toelichting
In 2011 is een kentekenonderzoek verricht. Daaruit bleek dat er zowel in noordelijke als in
zuidelijke richting een stroom doorgaand verkeer via de Rijksweg is van ongeveer 900
motorvoertuigen/etmaal. Dit is in Geleen-centrum ongeveer 20% van de totale intensiteit. Voor
nog eens 1.500 mvt/etm. is de Rijksweg de meest directe route, maar is ook een andere even
snelle route beschikbaar. De Rijksweg is voor velen toch de voorkeursroute: deze is zeer direct en
voor het gevoel niet langzamer dan de route via de Westelijke Randweg. Het verschil is volgens
de meest gangbare routeplanners minimaal. Kennelijk weegt dit gevoel, en gewoontegedrag, niet
op tegen het voordeel van de groene golf op de Westelijke Randweg en het feit dat de
verkeerslichten op de Rijksweg juist niet op elkaar zijn afgesteld.
Alleen door echt stringente maatregelen zoals circulatiemaatregelen kunnen we deze hoeveelheid
verkeer weren en de intensiteit op de Rijksweg verder terugbrengen. Deze maatregelen hebben
echter ook grote negatieve effecten in de bereikbaarheid: ook de bestemmingen in en om centrum
Geleen moeten dan flink omrijden. Aan de andere kant geeft een intensiteitsverlaging niet een
zeer veel beter leefklimaat langs de Rijksweg en is de situatie nu, hoewel niet optimaal, ook zeker
niet onleefbaar. Monitoring van de situatie en aandacht voor verkeersveiligheid zijn nodig.
Aanvullende maatregelen kunnen bestaan uit het herinrichten van het centrale deel van de
Rijksweg. Dit kan een inrichting krijgen die meer aansluit bij het centrumkarakter in plaats van de
huidige inrichting met een brede asfaltbaan, opstelvakken en verkeerslichten.

3.2.5

De Rijksweg bij Orbis
Probleem:
De oversteekbaarheid van de Rijksweg bij het ziekenhuis is slecht: de verkeersdruk is hoger dan
waarop de weg is ontworpen. Ook is er nog een nieuwbouwwijk gepland aan de noordoostkant
van Geleen, die eveneens ontsloten zou moeten worden via dit deel van de Rijksweg.
Alternatief:
In het oorspronkelijke plan was voorzien in een ‘knip’: autoverkeer, uitgezonderd openbaar
vervoer, van Sittard naar Geleen en vice versa zou via de Westelijke Randweg rijden. Deze
insteek is na de fusie van Geleen en Sittard verlaten: de Rijksweg is stedenbouwkundig en
daarmee ook verkeerskundig een verbindende schakel.
Keuze:
Geen structurele ingrepen, niet verder laten toenemen van de belasting van dit deel Rijksweg. Op
termijn verbetering van de ontsluiting openhouden door een nieuwe brug over de N276 in
combinatie met ontwikkeling van het Slachthuisterrein.
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Toelichting
De Rijkswegboulevard is voor automobilisten tussen Geleen-oost en Sittard de snelste en meest
directe verbinding. Voor hen is de Westelijke Randweg om. Ook het bereiken van de route via de
Westelijke randweg is met name vanuit Geleen-oost (verkeer van en naar de Geleenbeeklaan)
niet logisch. Voor hen ligt de route via de Rijksweg veel meer voor de hand. Ook rijdt er veel meer
verkeer vanuit Geleen centrum via de Rijksweg richting Sittard dan via de Westelijke Randweg
(zie boven).

Figuur 3.10 Rijksweg bij Orbis en De Haese plandeel C

De verkeersdruk leidt tot een slechte oversteekbaarheid van de Rijksweg (langzaam verkeer en
buspassagiers richting Ziekenhuis) en tot een slechte doorstroming in de spits, met name bij het
kruispunt Rijksweg – Geleenbeeklaan. De komst van een woonwijk (De Haese, plandeel C, 350
woningen) zal de belasting op dit punt verder laten stijgen. Er is geen draagvlak voor het alsnog
knippen van de Rijkswegboulevard. De aansluiting van de woonwijk vermindert de capaciteit en
doet afbreuk aan de oorspronkelijke uitgangspunten van het plan. Met deze uitganspunten is het
aantal mogelijke oplossingen beperkt. Er kan alleen voor worden gezorgd dat de druk op de weg
niet verder toeneemt dan nu het geval is.
Een afdoende oplossing is om de nieuwe woonwijk te ontsluiten via een nieuwe verbinding over
de Middenweg, die aansluit op het kruispunt Rijksweg-Westelijke Randweg (bij Foroxity). Deze
oplossing is duur en kan daarom alleen plaatsvinden in combinatie met de ontwikkeling van het
Slachthuisterrein. Een capaciteitsuitbreiding van weg en kruispunten is mogelijk, maar doet
afbreuk aan de doelstellingen van het project Rijkswegboulevard.
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3.2.6

Aansluiting Heerlenerweg/Sittarderweg – Middenweg (N276)
Probleem:
De capaciteit van de kruising schiet op piekmomenten te kort. Een bijkomend probleem is het
doorgaand verkeer door Munstergeleen.
Alternatief:
De oostelijke rondweg is vanwege de aanwezigheid van de Kollenberg onmogelijk.
Keuze:
Een studie uitvoeren naar mogelijke oplossingen in samenwerking met de Provincie. Daarbij
komen zowel korte als lange termijnoplossingen aan de orde en wordt ook de bereikbaarheid van
en het doorgaand verkeer door Munstergeleen meegenomen.
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figuur 3.11: file in de avondspits op de Middenweg (bron:TomTom, 13 mei 2013, 16.30 )
Toelichting
Als de ongelijkvloerse aansluiting bij de Nolenslaan is gerealiseerd is de verwachting dat het
verkeer beter doorstroomt. Dan wordt mogelijk de aansluiting bij Hoogveld of de volgende
aansluiting de bottleneck: de aansluiting van Heerlenerweg en Sittarderweg op de Middenweg.
Daar is momenteel in de spitsen geregeld al een doorstromingsprobleem. Een ongelijkvloerse
aansluiting lost deze problemen robuust op. Op korte termijn zal door de provincie een studie
worden uitgevoerd naar mogelijke oplossingen. Verkeer van en naar Munstergeleen maakt nu ook
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gebruik van de aansluiting, maar ook van de Watersleyerweg. De aansluiting daarvan op de
Middenweg moet ook in de studie worden meegenomen.
De oplossing leidt mogelijk tot een andere bereikbaarheid van Munstergeleen. Er is nu veel
doorgaand verkeer van de Middenweg door Munstergeleen naar Geleen. Uit het verkeersproject
(Snelheidshandhaving door Team verkeershandhaving politie, februari-maart 2013) is gebleken
dat veel niet-bewoners werden bekeurd. Het doorgaand verkeer is een substantieel aandeel van
de verkeersbelasting in het dorp en mogelijk meer dan uit het kentekenonderzoek 2007 bleek
(22%).

3.2.7

De toekomst van het OV
Probleem:
Bezuinigingen in het openbaar vervoer en de toenemende druk om de ‘onderkant van het OV ‘op
gemeentelijk niveau te organiseren.
Alternatief:
De bestaande regiotaxi voor de ‘onderkant’ handhaven en een nieuwe uitgeklede concessie
accepteren.
Keuze:
Bouwstenen voor de OV-netwerkvisie Zuid Limburg definiëren en een nieuwe benadering voor de
onderkant van het OV zoeken.
Toelichting
Toelichting
Binnen het personenvervoer kennen we twee verschijningsvormen:
1.

De provinciale concessie voor het traditionele openbaar vervoer: de buslijnen en
treinverbindingen, die een verbindend en ontsluitend netwerk vormen.

2.

Het doelgroepenvervoer, speciaal gericht op bepaalde groepen in de samenleving die geen of
moeilijk gebruik kunnen maken van het OV. Deze voorzieningen komen steeds meer onder
de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeenten te liggen.

Het buslijnennet in de huidige concessie is ontworpen vanuit het dekkingsprincipe : alle buurten in
het stedelijk gebied dienen een bushalte op een zekere afstand te hebben en met een bepaalde
frequentie bediend te worden. Zo wordt in de bestaande visie elke kern met meer dan 400
inwoners aangesloten op het openbaar vervoer. Daarmee werd tegelijk een zekere
basisvoorziening geboden. Alleen voor zeer speciale doelgroepen (slecht ter been zijnden/WMOgeïndiceerden, AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer) waren dan nog aanvullende voorzieningen
nodig in de vorm van bijvoorbeeld de regiotaxi.
Het systeem leidde vaak tot slecht bezette lijnen omdat dit niet de belangrijke grote doelgroepen
optimaal bedient: de forenzen moesten bijvoorbeeld te veel omrijden, en de scholieren worden
niet vervoerd rondom schooltijden. Ook voor doelgroepen aan de onderkant is dit systeem niet
optimaal, het serviceconcept is niet afgestemd op de betreffende doelgroep. De regiotaxi blijkt niet
kostendekkend en is daardoor ook geen optimaal concept, maar heeft in de huidige concessie
ook geen echte kans gekregen. Zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van het OV leidt
dit tot semi-private initiatieven: het bedrijfsvervoer van en naar NedCar als voorbeeld voor de
bovenkant en allerlei buurtinitiatieven als voorbeeld van de onderkant.
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De verwachting is dat door allerlei factoren in de nieuwe concessie (2016-2031) aan ‘de
bovenkant’ minder buslijnen kunnen worden aangeboden. Er wordt uitgegaan van een forse
afname in het vervoersaanbod (wellicht afname tot wel 25% van het huidige vervoersaanbod)
door stijgende (index-) prijzen in de vervoerssector, de (te) lage prijs in de huidige contracten en
andere ontwikkelingen, zoals de afschaffing van de studentenjaarkaart. Deze situatie maakt het
handhaven van het huidige vervoerssysteem onmogelijk. De vraag is dus niet óf het systeem
anders ingericht dient te worden, maar in welke mate en op welke wijze. De provincie zal zich
herbezinnen op wat haar taak is en de zwak bezette lijnen verder inkrimpen. De gemeente zal
zich moeten bezinnen op wat belangrijk is voor het functioneren van de stad en rekening moeten
houden met een veranderend aanbod door de provincie. Daarbij staat oppervlakteontsluiting als
ontwerpprincipe voor een buslijnennet ter discussie, hetgeen vooral consequenties heeft voor de
kleine kernen en perifeer gelegen stedelijke wijken.
Denkbaar is bijvoorbeeld een verbindend buslijnennet dat:
•

zich richt op de grote stromen, de woon-werkers en scholieren van buiten de stad en
verplaatsingen naar de centra, belangrijke bedrijventerreinen, het ziekenhuis, de campus en
de sportzône;

•

hoogfrequent en direct grote groepen mensen kan vervoeren.

Daarmee verschuift de inzet van openbaar vervoer van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd: daar
waar vraag is wordt openbaar vervoer aangeboden. Concreet uitvloeisel is dat de ondergrens van
400 inwoners voor aansluiting op het OV-net vervalt en aan de ‘onderkant’ witte vlekken gaan
ontstaan: gebieden waar gezocht zal moeten worden naar nieuwe vormen van OV en
maatwerkoplossingen in samenhang en combinatie met het doelgroepenvervoer.
Ook in het nieuwe POL (provinciaal Omgevingsplan Limburg, dat momenteel wordt opgesteld)
wordt geconstateerd dat er een opgave ligt in de bereikbaarheid van belangrijke
school/werkconcentraties, deze worden nu niet optimaal bediend.
Dit heeft dan de volgende consequenties:
•

Juist in deze tijd waarin de voorzieningen in de kleine kernen en stedelijke wijken steeds
verder onder druk komen te staan, neemt het belang van een goede bereikbaarheid van de
grote stad vanuit die kleine kernen recht evenredig toe. Wanneer het openbaar vervoer dan
tegelijkertijd ook een terugtrekkende beweging maakt, ligt isolement en dus een ongewenst,
toenemend autobezit- en gebruik voor de hand.

•

Er zal meer aanspraak worden gedaan door de doelgroepen voor wie een basisvoorziening
is gewenst. Daar zullen nieuwe vormen van openbaar vervoer voor moeten worden
aangeboden.

Hier ligt dus een gezamenlijke opgave en uitdaging voor provincie en gemeenten.
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3.2.8

Verkeersveiligheid en fiets als speerpunt voor lokale projecten
Probleem:
De stagnerende afname van de aantallen verkeersongevallen en toenemend aantal ongevallen
met fietsers.
Alternatief:
Uitvoering fietsbeleidsplan.
Keuze:
Prioritering aanpak kruispunten en wegvakken primair laten sturen door fietsonveiligheid.
Toelichting
De verkeersonveiligheid lijkt niet substantieel meer af te nemen. Verkeersongevallen blijken met
name voor te komen op 50 km-wegen en daarbinnen op kruispunten. Met name het aantal
ongevallen, waarbij fietsers zijn betrokken neemt toe.
Tegelijk is ondanks een financiële impuls van € 4 miljoen slechts een klein deel van de
fietsinfrastructuur uit het fietsbeleidsplan gerealiseerd. Het meerjarenuitvoeringsplan uit het
Fietsbeleidsplan was opgesteld door uit te gaan van lijninfrastructuur, gericht op het realiseren
van veilige, comfortabele en aantrekkelijke voorzieningen, zoveel mogelijk volgens
ontwerpstandaarden. Onveiligheid blijkt zich echter vooral te manifesteren op kruispunten.
Daarom is een aanpak ontwikkeld die uitgaat van een andere manier van prioriteren en een
aanpak gericht op verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers in combinatie met efficiëntie.
De aanpak richt zich in eerste instantie op locaties die onveilig zijn voor fietsers, en vervolgens op
de realisering van fietsvoorzieningen langs de drukke hoofdwegen. De aanpak bestaat uit het
zoeken naar quick wins, gericht op het verbeteren van de veiligheid. Standaardvormgeving en
comfort zijn daarbij ondergeschikt gemaakt.
De aanpak sluit aan bij een actie uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, die eveneens een
actieplan voor onveilige locaties voor de fiets vraagt.

3.2.9

Parkeren als sturings- èn marketinginstrument
Probleem:
Blijvende vraag naar kwalitatief goede en goedkope parkeerfaciliteiten.
Alternatief:
Voortzetting bestaand beleid.
Keuze:
Betere positionering van de parkeerproducten.
Toelichting
Het parkeeraanbod in de beide centra is kwantitatief in orde: er is- behoudens piekmomenten
zoals bijvoorbeeld de Sint Joepmarkt) geen tekort. Wel is er de afgelopen jaren achterstand
geweest in het beheer en de controle van de voorzieningen, maar deze is inmiddels ingelopen.
Dit aanbod, en dan met name de combinatie van parkeerproduct en serviceconcept, moet continu
worden gemonitord en worden aangepast aan de vraag. Specifiek gaat het daarbij om onderzoek
naar en ontwikkeling van de volgende serviceconcepten:
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•
•

Monitoring van het functioneren van installaties in de bestaande parkeergarages;
Een parkeerterrein voor langparkeerders (werknemers) in het centrum. Dit terrein mag niet
concurrerend worden voor de bestaande parkeerfaciliteiten. Mogelijkheden zijn het
ziekenhuisterrein in combinatie met abonnementen of terreinen aan de westkant van het
spoor.

•

De pilot met verlaging van de parkeertarieven monitoren en evalueren. Eventuele
vervolgacties zijn hiervan afhankelijk.

•

Monitoring van de vraag en intensivering van de controle op het gebruik van
invalidenparkeerplaatsen. Veelal lopen bestaande gebruikers aan tegen bezette plaatsen.

•

Monitoring van de vraag naar parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Voor het opladen is een lange parkeerduur nodig en dat kan ten koste gaan van de
parkeercapaciteit op pieklokaties.

Het concept ‘parkeren op afstand’ voorziet – gezien het feit dat er weinig capaciteitstekort isvoorlopig niet in een behoefte. Parkeren op afstand kan wel worden ingezet op de topdagen.
Belangrijk is om dan niet alleen een parkeerterrein aan te bieden, maar ook het gebruik daarvan
aantrekkelijk te maken door een bijbehorend serviceconcept aan te beiden (voor- en natransport,
kaartverkoop, communicatie).
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4.

Van strategie naar realisatie
In hoofdstuk 2 is aangegeven hoe de visie en het eindbeeld uit het Mobiliteitsbeeld zijn
geactualiseerd. Hoofdstuk 3 bevat de strategie en beschrijft een aantal essentiële keuzes. Het
geactualiseerd en uitgewerkt Mobiliteitsbeeld en de strategie vormen samen met het meerjarenuitvoeringsprogramma het Mobiliteitsplan. In dit hoofdstuk staat het uitvoeringsprogramma
beschreven. Het geeft aan hoe het gewenste Mobiliteitsbeeld kan worden bereikt de komende
jaren.
Het uitvoeringsprogramma is geen statisch geheel: het is in feite het resultaat van de actualisatie
die nu is uitgevoerd. De maatschappij is echter continu in beweging: doelstellingen worden
gehaald, aangescherpt of bijgesteld, middelen komen beschikbaar of verdwijnen en prioriteiten
veranderen. Daarom is de vaststelling van het uitvoeringsprogramma een cyclisch gebeuren, dat
niet eenmalig voor de werkingsduur van het Mobiliteitsplan kan worden opgesteld.
Het concrete meerjaren-uitvoeringsprogramma voor de komende periode is daarom weergegeven
in een apart gedeelte. Daarmee kan het snel en gemakkelijk worden geactualiseerd.

4.1

Realisatie door programma’s en projecten
De hoofddoelstelling van het Mobiliteitsplan is: een bereikbare en leefbare stad, die
daardoor kansen biedt voor ontwikkeling
Bereikbaarheid is als volgt uitgewerkt in subdoelstellingen:
•

Voor autoverkeer betekent geen congestie, betrouwbare reistijden.

•

Voor de fiets houdt dit in een attractief netwerk zonder oponthoud.

•

Voor OV betekent inzetten op een kernnetwerk en maatwerk voor het vangnet.

Leefbaarheid is als volgt uitgewerkt:
•

Primair aandacht voor verkeersveiligheid, met hoofddoelgroep de fietser.

•

Efficiënt benutten van bestaande netwerken.

•

Duurzaamheid bereiken door efficiënt ruimtegebruik en stimuleren duurzame verplaatsingen.

Geconstateerd is dat de groei van inwoners en arbeidsplaatsen naar beneden is bijgesteld.
Daarmee is de vraag naar en de realisatie van nieuwe infrastructuur ook verminderd. Het
Mobiliteitsplan richt zich daarom dan ook op het benutten van bestaande netwerken, het
versterken daarvan en het oplossen van knelpunten en problemen daarop. Een belangrijke rol is
weggelegd voor sturen naar tijd en plaats: ofwel Dynamisch verkeersmanagement. In het
Mobiliteitsplan zijn de hoofdnetten auto, fiets en OV gedefinieerd en is aangegeven wat de
prioriteit is die de betreffende vervoerwijzen moeten krijgen bij onderlinge kruisingen. Dit geeft
voeding aan de regelstrategie.
Een aantal ontwikkelingen, die grotendeels al in gang zijn gezet, zien we nog wel als cruciaal:
deze versterken de structuur van de stad. Deze structuurversterkende projecten moeten hoog
op de prioriteitenlijst blijven. Niet alleen vanwege het feit dat deze structuurversterkend zijn, maar
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ook omdat de gemeente deze veelal niet zelfstandig kan aanpakken, een bijdrage van Rijk of
provincie is dan nodig en vaak al toegezegd.
Naast de structuurversterkende projecten zijn er ook lokale projecten ter verbetering van de
infrastructuur. Vanwege de aandacht voor het gebruik en optimalisatie van het bestaande netwerk
zal het merendeel van de beleidsinspanning zich hierop moeten richten. De lokale projecten lenen
zich sterk voor een programmatische aanpak: een voortschrijdend geheel van projecten met een
vast doel. Het Mobiliteitsplan bevat daarom ook het programma aanpak lokale projecten.

4.2

Structuurversterkende projecten
Dit zijn op het gebied van de hoofdinfrastructuur voor de auto:
•

De aanpak van de A2 (verbreding in combinatie met verbetering van aansluiting Urmond).
Aanpak vindt plaats door het Rijk, maar pas na 2020.

•

De aanleg van een ongelijkvloerse oplossing voor de kruising Dr Nolenslaan – Hasseltsebaan
(provincie, met bijdrage gemeente, in de planfase).

•

De aanpak van het kruispunt Odasingel/Rijksweg in Sittard; (gemeente, in planfase).

•

De aanpak van de kruising Heerlenerweg-Middenweg (provincie, bijdrage gemeente, in
studiefase).

•

De aanpak van de aansluiting Hoogveld op de Hasseltsebaan (lange termijnaanpak, korte
termijnaanpak in combinatie met aanpak kruispunt Nolenslaan, bijdrage gemeente).

•

De herinrichting van de Rijksweg in het centrum van Sittard (in combinatie met plan Ligne en
aanpak kruispunt Odasingel-Rijksweg).

Omdat er een zwaarder beroep wordt gedaan op het bestaand wegennet, moet de doorstroming
hiervan naar tijd en plaats worden geregeld met Dynamisch verkeersmanagement. Daarvoor
dienen structureel in de begroting middelen te worden vrijgemaakt. Extra middelen zijn nodig voor
het begeleiden en sturen van het verkeer bij de uitvoering van de grote infrastructurele projecten
Specifiek voor goederen- en vrachtverkeer zijn de volgende structuurversterkende projecten
benoemd:
•

De realisatie van een zuidelijke spooraansluiting voor de Chemelotterminal (studiefase,
bijdrage gemeente).

•

De realisatie van een ongestoord logistieke verbinding Holtum-Swentibold-NedCar
(studiefase, bijdrage gemeente). Een bijdrage vanuit het MIRT wordt essentieel geacht.

Voor de fiets wordt geconstateerd dat het fietsnetwerk na de realisatie van de spoorkruisingen
(middengebied Sittard-Geleen en Sanderbout) nagenoeg compleet zal zijn maar dat de
verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid nog te wensen overlaten. Er zijn daarom geen
structuurversterkende projecten op het gebied van fiets geïdentificeerd. Het masterplan fiets geeft
aan welke schakels en stallingsvoorzieningen moeten worden verbeterd.
Voor openbaar vervoer is nog niet duidelijk wat het overleg met de provincie in het kader van de
nieuwe concessie op zal leveren. In ieder geval zal Sittard-Geleen de infrastructuur voor de
verbindende OV-assen (bus) moeten beheren en geschikt moeten maken. Invoering van prioriteit
via KAR is inmiddels gerealiseerd. Wel is er nog aandacht nodig voor met name de OV-as via de
Rijksweg. Na realisatie van de Rijkswegboulevard is de doorstroming hier verzekerd, maar kan
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door de toenemende druk op het centrale deel (Orbis Zorgboulevard en De Haese-C) weer
verminderen. Het is nog onbekend of er in de begroting structureel meer of andere middelen vrij
moeten komen voor de ‘onderkant van het OV’, de basisvoorziening. Rekening moet worden
gehouden met het herverdelen van taken tussen provincie en gemeente en een reorganisatie van
de basisvoorziening (ofwel het sociaal netwerk).
Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid is nodig. Deze aandacht focust zich op de
doelgroepen/verkeersdeelnemers die het meeste risico lopen: de fietser. Omdat dit –behalve door
continuering van de acties en campagnes op gedragsgebied- veelal lokale knelpunten betreft is
een aanpak op maat gewenst. Het programma ‘aanpak lokale knelpunten’ wordt daarom in de
eerste plaats gestuurd door verkeersveiligheid voor de fietsers. Daarbij is de basis de projecten uit
het Masterplan Fiets, maar vindt prioritering en aanpak plaats op basis van de bijdrage die het
project biedt aan de verkeerveiligheid voor de fiets.

4.3

Het programma lokale projecten
Het programma lokale projecten is gericht op het verbeteren van de bestaande
infrastructuurnetwerken. De verbetering is, zoals in 3.2 beschreven, sterk gestuurd door
verkeerveiligheid.
Voor het programma lokale projecten worden mogelijke projecten geïnventariseerd. De volgende
bronnen leveren potentiële projecten op:
•

De inventarisatie van verkeersonveilige punten, met in het bijzonder de locaties waar
ongevallen gebeuren waar fietsers bij betrokken zijn.

•

Het Masterplan Fiets: dit bevat een lijst met (nog uit te voeren) fietsprojecten, voornamelijk
aanpassing van infrastructuur en daarnaast de realisatie en verbetering van een groot aantal
fietsenstallingen.

•

De inventarisatie die de Stadsdeelmanagers hebben gemaakt van locaties waar problemen
zijn met verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

•

De inventarisatie die door Parkmanagement en Centrummanagement is gedaan.

•

De inventarisatie door de Ambtelijke Werkgroep Verkeer.

•

De enquête die is uitgezet, waarin onveilige punten konden worden gerapporteerd.

De inventarisatie van onveilige punten is in de bijlagen van het Mobiliteitsplan, opgenomen,
evenals de klachteninventarisaties van stadsdeelmanagers, Parkmanagement en AWV.
Als eerste stap wordt weer onderscheid gemaakt in ‘al lopende projecten’ en nieuw uit te voeren
projecten. Voor de lopende projecten gelden dezelfde criteria en afwegingen als bij de
structuurversterkende projecten: vaak is al subsidie of financiering vastgelegd en deze kan
mogelijk vervallen als het project wordt getemporiseerd.
Vervolgens wordt een prioritering aangebracht in de nieuw uit te voeren projecten. Uit de
inventarisatie komt een ‘longlist’ van circa 200 projecten naar voren, met een geschat
uitvoeringsbedrag van tussen de 30 en 50 miljoen euro. Vanuit de longlist van projecten wordt
een shortlist gedestilleerd, die wordt opgenomen in deel 2 van het Mobiliteitsplan: het
uiitvoeringsprogramma. De prioritering gebeurt volgens de onderstaande stappen.
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Prioriteit 1: aanpak locaties waar met name ongevallen met fietsers plaatsvinden
De locaties met veel geregistreerde ongevallen dienen hierbij als uitgangspunt. Voor elke locatie
is een efficiënte en afdoende aanpak mogelijk die het aantal ongevallen met fietsers naar
beneden kan brengen. Naarmate een locatie ook in de inventarisaties (bullit 3 t/m 6 hierboven)
vaker terugkomt kan dit aanleiding zijn om deze in de lijst op te nemen. De inventarisatie is
immers een actuelere bron dan de registratie van de ongevallen. Vanwege het geringe aantal
geregistreerde ongevallen kan niet worden volstaan met de geregistreerde aantallen van alleen
het laatste jaar, er moeten dus meerdere jaren worden samengevoegd en actuele ontwikkelingen
worden daardoor niet meegenomen. Verder is de database vanwege afnemende registratie
minder representatief dan vroeger.
Prioriteit 2: aanpak urgente locaties Fietsplan
De tweede prioritiet worden de locaties, waar veilige fietsvoorzieningen ontbreken langs drukke
hoofdwegen voor het autoverkeer. Daar waar scholen en schoolroutes in de nabijheid liggen, leidt
dit tot een hogere prioritering. Ook hier is het uitgangspunt dat in eerste instantie wordt gezocht
naar een maatregel om op korte termijn de veiligheid te verbeteren. Daar waar in het
fietsbeleidsplan iets extra’s wordt gedaan om de infrastructuur uniform en volgens de
aanbevelingen vormgegeven te krijgen wordt deze maatregel afgewogen op kosten en
veiligheidsrendement. Dit zal in het algemeen leiden tot goedkopere uitvoeringen die wel op korte
termijn de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.
Prioriteit 3: aanpak locaties met (uitsluitend) veel klachten
Vanuit de diverse bronnen is een lijst samengesteld. Als meerdere bronnen de betreffende locatie
noemen met dezelfde klacht krijgt deze prioriteit 3. Vanuit de enquête gaat het dan om locaties die
3 of meerdere keren zijn genoemd. Van elk van deze locaties wordt ook hier gekeken is of een
efficiënte aanpak mogelijk is, waarbij in eerste instantie wordt gefocust op verkeersveiligheid.
Prioriteit 4: projecten uit het fietsplan voor nieuwe fietsvoorzieningen op hoofdfietsroutes,
Hier gaat het om de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen op de routes uit het hoofdnet fiets, op
plaatsen waar nu geen fietsvoorzieningen aanwezig zijn. Vanuit de gedachte dat de
verkeersveiligheid van de fietser hier minder in het geding is als de route minder druk is of de
hoofdweg minder door auto’s wordt gebruikt, is aanpak minder noodzakelijk. In deze categorie
vallen niet de projecten die tot doel hebben om bestaande voorzieningen te verbeteren,
bijvoorbeeld omwille van de uniforme uitstraling, vergroting van de aantrekkelijkheid en
verbetering van het comfort.
Voor deze categorie projecten wordt geen nieuwe aanpak geformuleerd, maar wordt de aanpak
uit het fietsbeleidsplan overgenomen. In deze categorie vallen ook de nog te realiseren
stallingsvoorzieningen, voor zover dit nieuwe locaties betreft.
Prioriteit 5: Overige locaties fietsplan en lijst met klachten en wensen
Deze zijn, evenals de vorige categorie overgenomen, uit het fietsbeleidsplan, met hun
oorspronkelijke aanpak erbij en ze worden niet verder meer geoptimaliseerd. In deze categorie
valt ook het verbeteren van de fietsenstallingen en deze vormgeven volgens de criteria van het
‘Fietsparkeurmerk’.
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4.4

Evaluatie
Het Mobiliteitsplan bestaat uit een kader en een uitvoeringsplan. Het kader bevat de visie en de
strategie om die te realiseren. Deze zijn in principe houdbaar voor een periode van circa 10 jaar.
Het uitvoeringsplan is programmatisch van opzet en heeft een dynamischer karakter. Dit bestaat
enerzijds uit een aantal structuurversterkende projecten en anderzijds uit een programma lokale
projecten. Het programma lokale projecten dient regelmatig geactualiseerd te worden: niet alleen
de inhoudelijke voortgang, maar ook externe invloeden spelen immers een grote rol. In het
uitvoeringsprogramma is aangegeven op welke manier en met welke frequentie de evaluatie
plaats moet vinden. Er is sprake van twee evaluatiecyclussen:
•

een jaarlijkse, die aansluit bij de begroting en hoofdzakelijk bestaat uit monitoring van de
voortgang van het programma;

•

een vierjaarlijkse, die aansluit bij de update van raads- en collegeprogramma. Hierin worden
effecten gemonitord en kunnen veranderde beleidsaccenten worden verwerkt.
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Bijlage I: Inventarisatie probleempunten
In deze bijlage staat een overzicht van de inventarisatie van probleempunten zoals verschillende
professionals en betrokkenen die rapporteren. Het betreft probleempunten gerapporteerd vanuit:
•

de stadsdeelmanagers;

•

het bedrijvenoverleg;

•

de Ambtelijke Werkgroep Verkeer.

Stadsdeelmanagers
Stadsdeel 1: Dorpen
Born
Op de Prins Bisdomstraat wordt te hard gereden (actielijst Wijkraad).
In de Jan van Salmstraat (Aldenhof) zijn er parkeerproblemen mede als gevolg van drukte bij de BSO
(actie bewoners).
Buchten
Op de Havenweg wordt te hard gereden (actie ouders van schoolgaande kinderen).
Holtum:
Op de Verloren van Themaatweg wordt te hard gereden (actielijst Buurtplatform).
Obbicht
Er wordt te hard gereden op de Ecrevissestraat.
Onoverzichtelijke kruising Obbichterweg - Sluisweg.
Limbricht
Parkeerproblematiek op de Dr. Nolensstraat nabij rijwielzaak Salden (actie bewoners).
Allee Limbricht: voetgangersverbinding tussen parkeerplaats en ingang Kasteel.
Gevaarlijke kruising Beukeboomseweg - Sittarderweg.
Stadsdeel 2: Geleen-west
Gevaarlijke en onduidelijke situaties
De voorrangssituatie op het kruispunt Tunnelstraat-Houtmanstraat.
Inrichting Tunnelstraat (30 km zone).
Oversteek Wolfstraat-Pastoor Vonckenstraat i.v.m. schoolgaande kinderen
Verkeersdrukte op Rijksweg i.p.v. Westelijke Randweg.
Molenweg-Augustinusstraat, het is onduidelijk of dit 30 of 50 km zone is/moet worden.
Ontsluiting wijk De Haese op de rotonde Laan van Algarve.
Bedrijventerreinen vanwege het zwaar vrachtverkeer.
Vrachtverkeer op kruising Rijksweg Zuid en de A2.

Mobiliteitsplan: Kadernota| 52

Stadsdeel 3: Geleen-oost
Verkeersnelheid
Geleen-Zuid: Van Akenstraat, Lienaertsstraat, Europalaan/Barbarastraat.
Kluis: Kummenaedestraat/Kluis, Nachtegaalstraat/ Rembrandstraat.
Oud Geleen: Van Banninglaan, Norbertijnenstraat.
Munstergeleen Windraak: snelheid op de doorgaande routes door deze kern: Sittarderweg,
Watersleyerweg/Overstraat en Geleenstraat/Abshoven.
Parkeerproblemen en -overlast
Munstergeleen: Raadhuisplein, vanwege het nieuwe gezondheidsplein overdag en met name tijdens de
vrijdagmarkt.
Oud Geleen: Peschstraat.
Kuis: Kummenaedestraat (gedeelte tussen Rijksweg Zuid en Nachtegaalstraat).
Stadsdeel 4: Sittard-west en zuid
Algemeen
In de wijken wordt vaak gekozen voor detailoplossingen die de doorstroming en bereikbaarheid van het
gebied nadelig beïnvloeden. Oude/bestaande knips in straten en oude éénrichtingverkeerssituaties in
buurten daarom evalueren.
Er zijn door de hele stad wel klachten over hard rijden. Verkeersremmende maatregelen worden door
wijkplatforms overgewaardeerd. Het zou met name het gedrag zijn dat leidt tot overtreding/gevaar.
Hoogveld
De wijk heeft maar één volwaardige in/uitrit.
De tunnel richting Limbrichterveld is smal en levert confrontaties op.
Er zijn vragen uit de buurt om tegelijk met de aanpak van de ongelijkvloerse kruising Hasseltsebaan een
opstelstrook voor rechtsaf op Hoogveld te realiseren.
Parkeer en stopoverlast bij basisschool. Loedoes Hulsestraat.
De wijk heeft te weinig parkeercapaciteit voor de toekomst.
Limbrichterveld
Voetgangersoversteekplaats Tunnelstraat: massaal negeren rood licht, licht te lang op rood.
Te hard rijden in de Tunnelstraat, Industriestraat, Bergerweg, Cavaleriestraat, Handelsterrein Fortuna en
Hoogveldlaan.
Parkeerdruk rond de Valkstraat e.o. door langparkeerders bedrijven en scholen in de wijk en mensen die
in het centrum west werken/winkelen.
De Geerweg-Poststraat wordt een tijdelijke omleiding tijdens de bouw van de Dobbelsteen. Dit vraagt om
aandacht voor de oversteek aan de Valkstraat en de route richting Tunnelstraat.
Sanderbout
Zeer slechte ontsluiting, de wijk is geïsoleerd. De belangrijkste barrières zijn de Rijksweg en de Spoorlijn
Sittard-Heerlen. Als in Veestraat de spoorbrug afgesloten is met klappaaltjes zijn is Sanderbout nog
slechter ontsloten.
Het Wijkplatform klaagt namens de bewoners dat drempels veel te hoog zijn en vragen of deze nog nodig
zijn (meenemen tijdens reconstructie Achtbunder).
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Vanaf de Rijksweg hebben de trottoirs aan de Geuweg richting Sanderbout te weinig ruimte voor
loophulpen/rolstoelen en kinderwagens.
Éenrichtingsoplossingen in Sanderbout evalueren en waar mogelijk opheffen.
Ophoven, Thienbunder, Craaveld en Beekdal
Slecht ontsloten buurt met een ‘bloemkoolstructuur’. Geen doorgaande wegen.
Smalle wegen
Bij basisischool Aan de Meule is te weinig ruimte voor parkeren, halen en brengen.
Er is parkeeroverlast, en ruimtegebrek bij v.v. OVCS.
Kollenberg, Leijenbroek Park
Oude Heerlenerweg: parkeerplaatsentekort. Op de hoek Oude Heerlenerweg. kan de gele streep
(parkeerverbod) mogelijk voor een groot gedeelte ingekort worden .
Leyenbroekerweg: de weg (inrit) naar de basisschool. Bij het brengen en ophalen van leerlingen zijn er
gevaarlijke situaties. Een mogelijke oplossing is een geslotenverklaring behalve voor personeel van de
school, en kinderdagverblijf.
Kapellerweg: Veel klachten over snelheid op het gedeelte gelegen tussen St. Rosakapel en Hoeferlaan.
Bernhardlaan Leyenbroek: tegen de richting inrijden op deze eenrichtingsweg.
Beukenboomweg Kollenberg: parkeren aan een zijde belemmert de doorstroming van het verkeer.
Molenweg en Vijverweg (t.h.v. Visvijver): Klachten dat er nogal hard gereden wordt. Op Vijverweg zijn
geen verkeersmaatregelen aanwezig.
Sittard-Centrum
Vraag om goede logistieke oplossingen en wegwijzers tijdens markten en grote evenementen.
In dit verband ook de vraag van ondernemers en bewoners om goed geïnformeerd te worden.
En de vraag om goede afspraken te maken rondom laden en lossen en handhaving van de venstertijden.
De vraag naar goede oplossingen als het gaat om bereikbaarheid tijdens de bouw van de Dobbelsteen.
(o.a. Rijksweg).
Stadsdeel 5: Stadsdeel 5 (Sittard-Noord-Oost)
Industriepark Noord
Voor fietsers op de Nusterweg vanaf Dr. Philipsstraat tot aan de Dr. Nolenslaan zijn er brede fietsstroken
die regelmatig ook als parkeerplaats worden gebruikt. Er maken veel fietsers gebruik van op de route naar
Echt/Susteren. Er is vraag om hiervan echte vrijliggende fietspaden te maken.
Overhoven
Buslijnen over Kastelenweg/Nusterweg. Volgens de buurt te veel "lege" bussen door deze straten,
omleiding via Industriepark Noord is gewenst.
Baandert
Kruising Baandert- Dr. Nolenslaan oversteekbaarheid (breedte). Deze overgang is te breed voor
voetgangers en fietsers om veilig over te kunnen steken en zou eigenlijk op een andere manier ingericht
moeten worden.
De Dr.Nolenslaan tussen Odasingel en Sportcentrumlaan wordt veel gebruikt door fietsers, maar er zijn
geen vrijliggende fietspaden. Op het overige gedeelte van de Dr Nolenslaan wel.
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Vrangendael
Broeksittarderweg kruising met de straat Vrangendael. Kruising met veel "bijna" ongelukken en
ongelukken.
Broeksittarderweg kruising met de Hemelsley Kruising met veel "bijna" ongelukken en ongelukken.
Oversteekbaarheid Winston Churchilllaan kruising Bachstraat Kruising met veel "bijna" ongelukken
Schwienswei/ Stadbroek
Behoefte aan Vrijliggende Fietspaden Tudderenderweg vanaf de Sportcentrumlaan. Het betreft hier
fietspaden die regelmatig ook als parkeerplaats worden gebruikt, terwijl er veel fietsers gebruik van maken
(route naar Tuddern).
Broeksittard
Openbaar vervoer: Bewoners missen aansluiting met openbaar vervoer. Met name de oudere bewoners
klagen hier over.
Kemperkoul
Oversteekbaarheid rotonde Wehrerweg Romeinenstraat voor fietsers. Rotonde Romeinenstraat moet
worden voorzien van vrijliggende fietspaden.
Fietspaden Wehrerweg zijn in erg slechte staat, veel wortelopdruk
De bus halteert op de rijbaan, de buurt vraagt om halteren naast de rijbaan om een betere doorstroming
van het verkeer.
Algemeen
Oostelijke Randweg, is er een alternatief?
Ontsluiting Sittard Oost via de Selfkant

Bedrijvenoverleg
Voor nagenoeg alle bedrijvenparken geldt dat de toegangswegen dichtslibben/verstoppen, met name
tijdens de spits.
Bedrijvenstad Fortuna
Het op- en afrijden op Bedrijvenstad Fortuna, leidt in spitsmomenten tot “verstopping” van het kruispunt
met de Bergerweg.
Bedrijventerrein Krawinkel
Het is zeer zorgelijk dat er maar één officiële toegangsweg is.
Bij een calamiteit kan hierdoor een vluchtprobleem ontstaan. Dit is met name een groot knelpunt omdat
Krawinkel tegen de oplsagtanks van Chemelot aanligt.
Bedrijventerrein IP Noord
Dichtslibben tijdens de spits. Dat begint reeds bij stoplichten ter hoogte van
restaurant Op de Vos. Er vindt dan totaal geen doorstroming van het autoverkeer plaats.
Hasseltsebaan: ontsluiting van Hoogveld de wijk zou een extra uit- /ingang kunnen gebruiken. Richting
Rijksweg Noord ligt er nu alleen een fietstunnel.
Bij een calamiteit kunnen de hulpdiensten niet snel de bedrijven bereiken, wanneer door verkeer of andere
gebeurtenissen (tunnel onder water, spoorwerkzaamheden) de toegangsweg versperd is.
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Een extra op- en afrit bij de N279 zou de huidige kruisingen ontlasten. Maar de provincie deelt helaas niet
ons standpunt. De verbeteringen Hasseltsebaan moeten doorgang vinden.

AWV
Vanuit het AWV in Geleen komen de volgende mogelijke aandachtsgebieden, o.a. met de focus op de
fietser:
•

Orbis-Deelplan C De Haese (ontsluiting);

•

Augustinusstraat (intensiteit en snelheid);

•

Tunnelstraat Geleen tot Burg. Lemmensstraat (hoge snelheid);

•

Wehrerweg-Keulsebaan (o.a. oversteekmogelijkheden fietsers en voetgangers/rotondes);

•

Sittarderweg Limbricht-Born (veiligheid fietsers);

•

Tudderenderweg-Odasingel (ruimte fietser en voetganger bij VRI);

•

Allee Limbricht (ruimte voor fietser);

•

Kruising Rijksweg Zuid A76 (staat reeds in plan). Aandachtspunt is wel de veiligheid voor de fietser bij
oversteek Mc Donalds.
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Bijlage II: analyse geregistreerde verkeersongevallen
Algemeen beeld
Van 2007 tot en met 2011 zijn er in de gemeente Sittard-Geleen 2.665 ongevallen geregistreerd. Deze
ongevallen zijn als volgt gecategoriseerd:
Omschrijving

Totaal
ongevallen

Slachtoffer
ongevallen

Ernstige
ongevallen

Dodelijke
ongevallen

Ziekenhuis
ongevallen

Overige gew.
ongevallen

UMS
ongevallen

Kruispunt

1100

207

66

2

64

141

893

Wegvak

1565

228

94

5

89

134

1337

Totaal

2665

435

160

7

153

275

2230

Tabel 1: geregistreerde ongevallen Sittard-Geleen 2007 t/m 2011, uitgesplitst naar type locatie en ernst
ongeval.
Het aantal geregistreerde ongevallen neemt hierbij af: waar in 2007 nog 1.048 ongevallen geregistreerd
werden, was dit aantal in 2011 afgenomen tot 60. Dit is grotendeels te verklaren door de verslechterde
registratie van ongevallen:
•

De registratiegraad neemt af, de politie heeft minder bemoeienis met ongevallen en afhandeling
geschiedt vaak buiten hen om.

•

De dienst die zich bezig houdt met ongevallenregistratie (voorheen VOR) heeft minder menskracht en
middelen.

Omschrijving

Totaal
ongevallen

Slachtoffer
ongevallen

Ernstige
ongevallen

Dodelijke
ongevallen

Ziekenhuis
ongevallen

Overige gew.
ongevallen

UMS
ongevallen

2007

1048

137

39

4

35

98

911

2008

842

120

42

0

42

78

722

2009

537

91

39

0

39

52

446

2010

178

61

29

2

27

32

117

2011

60

26

11

1

10

15

34

2665

435

160

7

153

275

2230

Totaal

Tabel 2: geregistreerde ongevallen Sittard-Geleen 2007 t/m 2011 uitgesplitst naar jaartal en ernst ongeval.
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Uitgesplitst naar snelheid en wegtype is te zien dat de meeste ongevallen kruispuntongevallen zijn.
Vervolgens gebeuren de meeste ongevallen op 50 km/h wegen en op de snelweg. Slachtofferongevallen
komen met name voor op kruispunten en 50 km/h wegen.
Omschrijving

Totaal
ongevallen

Slachtoffer
ongevallen

Ernstige
ongevallen

Dodelijke
ongevallen

Ziekenhuis
ongevallen

Overige gew.
ongevallen

UMS
ongevallen

1100

207

66

2

64

141

893

1

0

0

0

0

0

1

120 km/h

474

48

22

0

22

26

426

30 km/h

221

25

11

0

11

14

196

50 km/h

626

120

44

3

41

76

506

60 km/h

24

4

3

0

3

1

20

80 km/h

166

22

9

2

7

13

144

Niet
geïnventariseerd

53

9

5

0

5

2665

435

160

7

153

Kruispunt
ongeval
N.v.t.

Totaal

44

275

2230

Tabel 3: geregistreerde ongevallen Sittard-Geleen 2007 t/m 2011,uitgesplitst naar kruispunten en wegtype
en naar ernst ongeval.
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Sittard
erstaande kaartten is een overrzicht opgenom
men van de loca
aties in Sittard waar ongevalle
en en
In onde
slachtoffferongevallen hebben plaatssvonden (figuur 1). In figuur 2 is een uitsplitssing gemaakt van
v de
slachtoffferongevallen en dodelijke ongevallen.

Figuur 1:
1 Alle ongeva
allen en slachttofferongevalllen

2 Slachtoffero
ongevallen en
n dodelijke ong
gevallen
Figuur 2:

Geleen
n
In onde
erstaande kaartten is een overrzicht opgenom
men van de loca
aties in Geleen
n waar ongevallen en
slachtoffferongevallen hebben plaatssvonden (figuur 3). In figuur 4 is een uitsplitssing gemaakt van
v de
slachtoffferongevallen en dodelijke ongevallen.

Figuur 3:
3 Alle ongeva
vallen en slach
htofferongevalllen Geleen

Figuur 4:
4 Slachtoffero
ongevallen en
n dodelijke ong
gevallen Geleen

De dorpen
In onderstaande kaarten is een overzicht opgenomen van de locaties in de dorpen Born, Holtum, Buchten,
Grevenbicht, Obbicht en Guttecoven waar ongevallen en slachtofferongevallen hebben plaatsvonden
(figuur 5). In figuur 6 is een uitsplitsing gemaakt van de slachtofferongevallen en dodelijke ongevallen.

Figuur 5: Alle ongevallen en slachtofferongevallen

Figuur 6 : Slachtofferongevallen en dodelijke ongevallen
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Ongeva
allen per vervo
oerwijze
In tabel 4 is een overzzicht gegeven welke
w
vervoerm
middelen betrok
kken waren bij de verschillend
de
ongevallen. Daarin is te zien dat voo
oral fietsers en
n personenauto
o’s een ongeval hebben gehad. Het aantal
me bij fietsers erg
e hoog. De llocaties waar ongevallen
o
waa
arbij het slachto
offer een
slachtofffers is met nam
fietser iss zijn te zien in
n figuren 7 (Sitttard), 8 (Geleen
n) en 9 (dorpen
n) .

Omschrijjving

To
otaal bestuurders

Totaal slachtofffers

Totaal ern
nstige slachtoffers
s

Persone
enauto

20
04

0

0

Bestelau
uto

20
0

0

0

Vrachtau
uto

10
0

0

0

Motor

5

3

1

Overige voertuigen

22
2

0

0

Bromfietts +

33
3

7

0

Fiets

312

126

33

Voetganger

2

1

1

Totaal

60
08

137

35

Tabel 4 ongevallen pe
er vervoerwijze
e

Figuur 7:
7 Slachtoffero
ongevallen wa
aarbij fiets betro
rokken is in Sitttard

Figuur 8 Slachtoffero
ongevallen waarbij fiets betro
okken is in Gele
een

w
fiets betrrokken is in de dorpen
Figuur 9: Slachtofferrongevallen waarbij

In de figuren 7, 8 en 9 is te zien waar de ongevallen zijn gebeurd, waarbij een fietser als slachtoffer is
geregistreerd. Er zijn echter meer ongevallen, waarbij fietsers zijn betrokken. Deze zijn in de onderstaande
figuren en in tabel 5 weergeven. Daarop is het totaal aan ongevallen weergegeven in de categorieën: auto
- langzaam verkeer, eenzijdige ongevallen met langzaam verkeer, langzaam verkeer – langzaam verkeer,
langzaam verkeer – rail en langzaam verkeer – overig
Er is onderscheid gemaakt naar ‘twee of meer ongevallen’ (figuur 10) en ‘drie of meer ongevallen’ (figuur
11), waarbij de laatste kaarten uitgesplitst zijn voor Sittard en Geleen. In de dorpen zijn geen locaties met
drie of meer ongevallen.
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Figuur 10: Totaal aantal ongevallen (2 of meer) en slachtoffer ongevallen waarbij een fietser is
betrokken.
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Figuur 11: Totaal aantal ongevallen (3 of meer) en slachtoffer ongevallen waarbij een fietser is
betrokken.
Onderstaand zijn voor Sittard en Geleen uitvergrotingen weergegeven.
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Figuur 12: Totaal aantal ongevallen (3 of meer) en slachtoffer ongevallen waarbij een fietser is
betrokken SIttard

Figuur 13: Totaal aantal ongevallen (3 of meer) en slachtoffer ongevallen waarbij een fietser is
betrokken, Geleen
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Omschrijving

Totaal
ongevallen

Slachtoffer
ongevallen

Ernstige
ongevallen

Dodelijke
ongevallen

Ziekenhuis
ongevallen

Overige
gew.
ongevallen

UMS
ongevallen

Snelverkeer /
Langzaam
verkeer

486

214

67

2

65

147

272

Langzaam
verkeer
eenzijdig

8

5

3

0

3

2

3

Langzaam
verkeer /
Langzaam
verkeer

57

24

6

0

6

18

33

Langzaam
verkeer / Rail

0

0

0

0

0

0

0

Langzaam
verkeer / Overig

56

15

6

1

5

9

41

Totaal

607

258

82

3

79

176

349

Tabel 5: ongevallen naar botsingspartners
Dodelijke ongevallen 2012
Uit de recent opgeleverd ongeval cijfers met betrekking tot ongevallen met dodelijke afloop in 2012 blijkt
dat er nog eens drie locaties met dodelijke ongevallen kunnen worden toegevoegd. Cijfers over overige
ongevallen in 2012 zijn op het moment van publiceren van dit rapport nog niet bekend.

Figuur 14: dodelijke ongevallen in 2012
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Bijla
age III: Resulta
aten enq
quête
Voor he
et opstellen van
n het Mobiliteitssplan is de mening van de inw
woners en bela
anghebbenden gepeild met
behulp van een digitalle enquête. De
eze enquête kon tussen eind februari
f
en halff april 2013 worden
d en was toega
ankelijk via de website van de
e gemeente. Desgewenst kon
nden responde
enten een
ingevuld
papiere
en enquête krijg
gen en invullen
n. De enquête is –naast de ge
emeentelijke we
ebsite- ook aan
ngekondigd
en gepu
ubliceerd in:
•

De Stadskrant;

•
•

De Trompetter;
witter (gemeente
elijk account);
Tw

•

Wijjkwebsites;

•

Daarnaast is deze
e bij enkele gro
otere werkgeve
ers (SABIC, DS
SM en Zuyd Ho
ogeschool) ond
der de
ndacht gebrach
ht.
aan

pondenten
n
Resp
Er hebben 611 mense
en de enquête ingevuld. Daarvan hebben 509
5 mensen da
aadwerkelijk alle
e vragen
d. Dit aantal iss voldoende om
m betrouwbare uitspraken te doen
d
op stadsn
niveau. Er kan echter ingevuld
vanweg
ge de gebruikte
e methode (er is geen aselectte streekproef getrokken)g
gee
en uitspraak ge
edaan
worden over de repressentativiteit van
n de antwoorde
en.
este mensen (6
65%) zijn tusse
en de 40 en 65 jaar oud. Daarrnaast is 19% 6
65+ en 16% tusssen de 20
De mee
en 40 ja
aar oud. De me
eeste responde
enten werken 2
20 uur of meer (60%). Een an
ndere grote gro
oep
respond
denten (23%) geeft
g
aan gepensioneerd te zijn.
pondenten kom
men uit de gehe
ele gemeente S
Sittard-Geleen, waarbij de me
eeste responde
enten komen
De resp
uit postcodegebied 6136 (Sittard-No
oord).

Figuur 1:
1 Respondentten verdeeld ov
ver postcodege
ebieden gemee
ente Sittard-Ge
eleen

Vervoermiddelkeuze
De meeste respondenten maken vaker dan enkele keren per week gebruik van de auto. Hierbij geeft 82%
van de respondenten aan dit als bestuurder te doen en nog eens 32% zegt ook als passagier met de auto
te reizen. Naast de auto is ook de fiets een populair vervoermiddel in de gemeente Sittard-Geleen. 57%
van de respondenten geeft aan vaker dan enkele keren per week met de fiets te reizen.
Busvervoer
71% van de respondenten geeft aan minder dan 1 keer per jaar of zelfs nooit met de bus te reizen. De
meest genoemde reden waarom mensen niet met de bus naar het werk reizen is dat mensen het prettiger
vinden met de auto of fiets te reizen (47% van de mensen die niet vaak met de bus reist geeft dit aan).
Ook kost reizen met de bus volgens deze mensen te veel tijd (46%). Voor busreizen naar het centrum
worden grotendeels dezelfde redenen gegeven.

Figuur 2: Redenen om niet met de bus naar het werk te reizen
Fietsen
Slechts 23% van de respondenten geeft aan niet frequent te fietsen. De meest gegeven antwoorden op de
vraag waarom deze mensen niet vaak fietsen zijn:
•
•

Ik fiets alleen met lekker weer (30%)
Ik moet gedurende de dag nog verder reizen (zakelijke reizen, kinderen ophalen) (27%)

•

Ik moet veel spullen meenemen (25%)

•
•

Ik vindt het prettiger om met de auto te gaan (25%)
Het kost me teveel tijd (22%)

In de categorie ‘Anders, namelijk…’ geven mensen ook als reden niet te fietsen vanwege medische
redenen, de afstand niet geschikt is of omdat ze geen fiets hebben.
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Bereikbaarheid
De meeste mensen geven aan geen oponthoud te ervaren als ze naar het werk of naar het centrum
fietsen. Ook geeft bijna niemand aan het gevoel te hebben dat ze moeten omrijden op de fiets. Wel wordt
specifiek gevraagd naar meer vrijliggende fietspaden.

Figuur 3: Mate van ervaring oponthoud op de fiets
Autoreizigers geven iets vaker aan oponthoud te ervaren. 24% van de autoreizigers ervaart oponthoud op
weg naar het centrum, 19% op weg naar werk of school. In de toelichting bij deze antwoorden (zie tabel 1)
signaleerde men vaak lange wachttijden bij verkeerslichten (dit geldt ook voor de fietsers).

Figuur 4: Mate van ervaring oponthoud met de auto
Tenslotte is een open vraag gesteld over bereikbaarheid algemeen en de locaties waar men problemen
zou ondervinden.
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vraag …. Naar aanleiding van bereikbaarheid auto, fiets, bus heb ik nog de volgende opmerkingen:
wachttijden doorstroming verkeerslichten/groene golf
waarvan specifiek voor fietsers
waarvan specifiek Rijksweg tussen Geleen en Sittard
waarvan oost‐westroutes: groen golf

47 Wilhelminastraat, Trevianum, Tunnelstraat, Odasingel,
21
10
10

parkeren te duur, starttarief te hoog, gratis parkeren in Tuddern
ontbreken vrijliggende fietspaden/gevaarlijke fietspaden
ontbrekende fietspaden/‐routes
waarvan: langs de Westelijke Randweg
oost‐west over Markt
fietsverbinding over/onder het station
maaseijk/belgie ‐ maasdorpen
slecht onderhoud fietspaden

31
13
11

slechte busverbindingen of ontsluiting

20 Hoogveld (4) Obbicht/Maasdorpen‐ Geleen (3), Munstergeleen ‐ ziekenhuis,
Geleen‐oost en Geleen‐west, Born‐Maaseijk
3
(Tudderderweg,2 x)
2
7 Orbis 3, Churchillaan 2
2
2
1

onveilige fietsoversteken
Fiets‐voetpad Rijksweg is gevaarlijk
doorstroming wordt opgehouden door bus op rijbaan
Hoogveld uitrit
Annastraat linksaf onmogelijk
PRIS is 'onzinnig' en functioneert niet
complimenten over verbetering fietspaden en schoonhouden
idem fietsenstallingen
idem wachttijdvoorspellers op de VRI

2
4
2
2
5 Tuddernderweg, Churchillaan, Leyenbroekerweg

7
8
2

Tabel 1: antwoord op open vraag over bereikbaarheid
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Parkeren en stallen
Over het aantal fietsenrekken en stallingen in Sittard, Geleen en Born zijn de meningen verdeeld. Met
name het aantal onbewaakte fietsenrekken/-stallingen mag volgens de helft van de respondenten wel
uitgebreid worden.

Figuur 5: Stellingen over parkeren en stallen van fietsen
Met betrekking tot het parkeren voor auto’s geeft een meerderheid aan dat er (meer dan) voldoende
parkeergelegenheid is in het centrum van Sittard, Geleen en Born. Wel geeft een aantal respondenten aan
dat het aantal gehandicapten parkeerplaatsen uitgebreid mag worden. Veel mensen ervaren
parkeeroverlast in hun buurt.
Respondenten zijn verder best bereid te betalen voor parkeren in Sittard en Geleen. Echter, omdat
bijvoorbeeld in Tüddern en Maaseijk gratis geparkeerd kan worden, wijken veel mensen toch uit naar deze
plaatsen om te winkelen. Mensen maken zich daarom zorgen om de gevolgen voor de winkels in de centra
van Sittard en Geleen. Het hoge starttarief jaagt mensen weg naar de winkelgebieden waar wel gratis
geparkeerd kan worden. Een ander veelgehoorde klacht heeft betrekking op de vergunningverlening en
controle hiervan. Zo is er overlast van geparkeerde campers en van gehandicaptenplaatsen waar illegaal
op wordt geparkeerd.
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Figuur 6: Stellingen over parkeren van auto’s
Er is ook een open vraag gesteld over parkeren en stallen. Daarop werden de volgende antwoorden
gegeven.
parkeren is te duur, te hoog starttarief
parkeren differentieren naar afstand en gebruik
in Tudderen en Maaseijk en bij Makado is gratis parkeren
tarieven Sittard t.o.v. Geleen en Sittard/Geleen t.o.v. Born
goedkopere dagparkeerkaart gewenst
parkeren afrekenen per minuut achteraf
te goedkoop, of redelijk, of niet storend
klachten over vergunningenparkeren, controle
bewoners binnenstad, bezoek
PRIS werkt niet of is onduidelijk
beheer parkeergarages
parkeren bij supers (AH ,Nettorama) en restauarant irritant en te la
onvoldoende invalidenplaatsen
meer parkeerplaatsen voor motoren en scooters
te veel ruimte voor gehandicaten, worden teveel bevoordeeld
Parkeeroverlast op locaties
parkeeroverlast in Oud Geleen, bij Jumbo
Volksuniversiteit Geleen Geleenstraat
W. Elsschotstraat
Haagstraat Munstergeleen, centrum
Nolenslaan en Oude Maastrichterweg (schil)
omgeving van Orbis /De Haese
bij voetbalclub DVO
Limbrichterveld (schil, Valkstraat)
school Berkenlaan
Vijverberg gevaar
Pieterstraat
fietsenstallingen
fietsenstalling Haspelsestraat houden/alterantief Dobbelsteen
meer fietsenstallingen op locaties,
fietsenstallingen te vroeg dicht
meer afsluitbare fietsboxen
tevreden over bewaakte fietsenstallingen

63
5
26
2
6
12
6
16
3
2
3
4
7
1
2

relatie met leegstand winkels, aanbod, wegjagen klanten, melkkoe gemeente,
behoefte aan gratis parkeren op redelijke loopafstanden

werknemers
ook ivm onredelijk starttarief voor runshoppers
campers!, controle algemeen, onduidelijke situatie, lege vergunningenplekken
zijn irritant, invalidenplaatsen zijn vaak bezet door runshoppers
toiletten, automaten, verlichting
schouwburg, bezet door anderen, Annastraat

1
1
1
3
2
2
1
3
1
1
1
2
4
1
1
1

Markt, Voorstad, dichtbij winkels, uitvalswegen, Albert Heijn, muziekschool

Tabel 2: overzicht antwoorden op de vraag of men iets wilde toevoegen over parkeren en stallen
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Verkeersveiligheid
57% van de respondenten geeft aan het verkeer in zijn/haar eigen buurt niet veilig te vinden. Met name te
hard rijdende auto’s (84%) zijn hier de oorzaak van. Onder andere gevaarlijke kruispunten, overlast van
scooters en geparkeerde auto’s worden ook veel als oorzaak genoemd. In de categorie ‘Anders, namelijk .’
wordt ook als oorzaak genoemd dat veel fietsers tegen de richting in fietsen of op het voetpad . Ook is
voorrangverlening op met name rotondes een zorgpunt.

Figuur 7:Oorzaken verkeersonveiligheid in woonwijken
Naast de verkeersveiligheid in hun eigen buurt ervaren de respondenten ook overlast en gevaarlijke
situaties als automobilist, fietser en voetganger in de stad. De staat van onderhoud van fietspaden wordt
hierbij specifiek genoemd als een punt van aandacht.

Figuur 8: Stellingen verkeersveiligheid
Er zijn veel locaties opgegeven die door de respondenten als onveilig worden ervaren. In onderstaande
tabel is een overzicht gegeven van de genoemde onveilige locaties.
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Vraag 15: onveilige punten of overlast

281 antwoorden
Naar aanleiding van deze stellingen over verkeersveiligheid en leefbaarheid ondervind ik op de volgende locaties de meeste problemen/overlast:
Rijksweg‐Noord Sittard
Munstergeleen centrum/Geleenstraat/ Abshoven
Doctor Nolenslaan (Hasseltsebaan/Doctor Nolenslaan)
Markt Sittard
Odasingel
Kpt Paardestraat/Tudderderweg/Odasingel
Trevianum (rotonde)
Tudderderweg
Kpt Hemelsley/Broekswg/ Vrangedael / Nolensln, Hemelsley weg
Pastoor Vonckenstraat (kruising Rijksweg Geleen)
Stationsomgeving Sittard
Walramstraat Overhov.str, ‐Parallelweg, ‐ Rijksweg
Wilhelminastraat
Augustinusstraat (Geleen)
Hoogveld (Horatiuslaan/Romeinse weg)
Haspelsestraat / Deken Tijssenstraat
Oranjelaan
Kummenaedestraat/Irenelaan/Kluis
Limbrichterveld
Mgr. Vranckenstraat
Tunnelstraat Limbrichterweg
Wehrerweg
Kummenaedestraat centrum
schoolomgevingen
30 km‐zones algemeen: te hard rijden

20
19
14
10
9
8
9
7
8
4
5
7
6
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
>5
>10

Bachstraat / Wehrerweg
Beekstraat (fietspad)
Dr. Schaepmansstraat
Kastelenweg
Kennedysingel
Leyenbroekerweg
Norbertijnenstraat
Pannesheuvel
Parklaan/Engelenkampstraat
Raadhuisplein
Rijksweg Zuid ‐ Daalstraat
kruispunt Brandstraat‐voorstad
Sittarderweg
Via Timmers (Carperion)
Agricolastraat
Bergstraat (Geleen, snelheid)
Berkenlaan
Beukenboomseweg
Burgemeester Smeetsstraat (tegen richting in)
Dassekuil
Eisenhowerstraat
Elsenburglaan/Einighauserweg (fietspad)
Gildenstraat
Haagstraat (snelheid)
Hoogveldlaan/Hasseltsebaan
Jekerstraat
Karel van Egmondlaan
Molenstraat
Montgommeriestraat
Normandiestraat
Nusterweg
Plakstraat
Putstraat
Rolandsweg/Dr. Philipsstraat
Rosmolenstraat
Spoorwegovergang Born
Sportcentrumlaan/Hemelsley
Strasbourghstraat
Themaatweg (Holtum)
Wolfstraat
Heerlenerweg/Middenweg
de Haese
Margritelaan Munstergeleen
Frans Erenslaan Jos klijnenlaan
Aquarius vespasianus Born
Lahrhof

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Tabel 3: antwoord op de vraag uit de enquete naar onveilige locaties
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De toekomst: wat moeten we doen en wat niet?
De gemeente zou geld kunnen bestemmen voor grote verkeersprojecten. De gemeente heeft hierbij te
maken met beperkte financiële middelen en moet daarom keuzes maken. We hebben de respondenten
daarom gevraagd waar zij het geld eerst aan zouden uitgeven. De meeste respondenten geven aan (zie
tabel 4) het geld liever te besteden aan woningbouw, onderwijs of voorzieningen (16%). Daarnaast zegt
men meer te willen investeren in groene golven (15%) of het geld te willen verdelen over de wijken ten
behoeve van de verkeersveiligheid (15%).
Is er dan nog geld over? Dan kiezen de meeste respondenten ervoor dit te verdelen over de wijken voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid (20%). Ook hier wil men investeren in groene golven (18%),
alsmede meer fietspaden en meer rotondes.

Eerste keus

Als er geld over is

Meer fietspaden, fietsbruggen over het spoor en veiligere
fietspaden en oversteekplaatsen.

11%

14%

Meer busverbindingen naar de centra en de werkgebieden.

2%

4%

Meer parkeergarages bouwen.

0%

1%

Meer rotondes in plaats van verkeerslichten.

12%

15%

Meer groene golven op plekken waar veel verkeerslichten
achter elkaar staan.

15%

18%

Verdelen van het geld over de buurten en vooral verbeteren
van de verkeersveiligheid.

15%

20%

Verbreding van de spoortunnel op de Tunnelstraat, in
combinatie met een nieuwe centrumring aan de westkant
van het spoor en het verkeersluw maken van de RijkswegNoord.

4%

4%

Verbeteren van de kruispunten Nolenslaan/Hasseltsebaan
en Heerlenerweg/Middenweg.

9%

11%

Wel aan verkeer besteden, maar aan een niet genoemd
project, nl:............................................................

16%

13%

Ik zie liever dat geld eerst naar andere projecten gaat zoals
onderwijs en gezondheidszorg

16%

0%

Wel aan verkeer besteden maar aan andere projecten

15%

0%

Tabel 4: Eerste en tweede investeringskeuze
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Enquête
Hieronder is de papieren versie van het enquêteformulier afgedrukt.

Enquête Mobiliteitsplan Sittard-Geleen
De gemeente Sittard-Geleen gaat een mobiliteitsplan opstellen: dit
plan gaat aangeven hoe we de komende jaren met het verkeer
willen omgaan en welke maatregelen we willen nemen. Daarvoor willen wij graag weten wat u
als gebruiker belangrijk vindt. Geef uw mening en vul de enquête in. Dit kost u maximaal 10
minuten. Uw gegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Via de gemeentelijke
website zullen wij in april de uitkomsten van deze enquête publiceren.
Eerst vragen we uw mening over de huidige verkeerssituatie in Sittard-Geleen: hoe ervaart u
die? Aan de hand van een aantal stellingen vragen we vervolgens uw mening over de gewenste
toekomstige situatie. Sommige vragen hebben specifiek betrekking op de situatie in uw buurt.
Daarom vragen wij u om enkele gegevens in te vullen waarmee we de enquête-uitkomsten
wijkgericht kunnen maken.
U kunt de ingevulde sturen naar (postzegel niet nodig):
XTNT
t.a.v. Enquête Sittard-Geleen
Antwoordnummer 51311
3501 WC Utrecht
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Cluster 1: Welke vervoermiddelen gebruikt u?
1. Geef aan hoe vaak u de volgende vervoermiddelen gebruikt:

(Maximaal één antwoord per vervoermiddel)

Nooit

Minder
dan 1 keer
per jaar

Enkele
keren per
jaar

Enkele
keren per
maand

Enkele
keren per
week

(Vrijwel)
dagelijks

Auto, als bestuurder
Auto, als passagier
Trein
Lijnbus
Motor
Brommer/scooter/snorfiets
Fiets

Cluster 2: Bereikbaarheid
Graag willen wij weten hoe u de verschillende manieren van verplaatsen binnen onze
gemeente ervaart

2. Geef antwoord op de volgende stellingen over de fiets:

(Maximaal één antwoord per stelling)
-Heel veel

Veel

-/+
Neutraal

+
Weinig

++
Geen/niet

Ik ondervind oponthoud
op de fiets tijdens de rit
van huis naar het
centrum
Ik moet omrijden op de
fiets tijdens de rit van
huis naar het centrum
Ik ondervind oponthoud
op de fiets tijdens de rit
van huis naar werk of
school
Ik moet omrijden op de
fiets tijdens de rit van
huis naar werk of school
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3. Geef antwoord op de volgende stellingen over de auto/motor:

(Maximaal één antwoord per stelling)
-Heel veel

Veel

-/+
Neutraal

+
Weinig

++
Geen/niet

-/+
Neutraal

+
Weinig

++
Geen / niet

Ik ondervind oponthoud
met de auto/motor
tijdens de rit van huis
naar het centrum
Ik moet omrijden met de
auto/motor tijdens de rit
van huis naar het
centrum
Ik ondervind oponthoud
met de auto/motor
tijdens de rit van huis
naar werk of school
Ik moet omrijden met de
auto/motor tijdens de rit
van huis naar werk of
school

4. Geef antwoord op de volgende stellingen over de bus:

(Maximaal één antwoord per stelling)
-Heel veel

Veel

De bus ondervindt
oponthoud tijdens de rit
van huis naar het
centrum
De bus rijdt te veel om
tijdens de rit van huis
naar het centrum
De bus ondervindt
oponthoud tijdens de rit
van huis naar school of
werk
De bus rijdt te veel om
tijdens de rit van huis
naar school of werk
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Heeft u bij vraag 1 aangegeven vaker dan enkele keren per maand met de bus te
reizen? Ga dan verder naar vraag 7.

Vraag 5: U heeft aangegeven niet vaak met de lijnbus te reizen. Graag willen wij weten
waarom u niet vaker met de bus reist.

5. Kunt u aangeven waarom u niet vaker met de bus naar uw werk/school reist?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Te duur: fietsen, lopen of de auto zijn veel goedkoper
Het kost me te veel tijd (meer dan 1,5 keer zo lang als met de auto, lopen of fiets)
De bus gaat niet op tijdstippen dat ik moet of wil gaan
De bus vertrekt niet dichtbij of brengt me niet dichtbij genoeg (ik moet nog te ver lopen)
Ik moet gedurende de werkdag nog verder reizen (zakelijke reizen, kinderen ophalen, et cetera)
Ik moet veel spullen meenemen
Ik ga gewoon liever met de auto of met de fiets, ik vind dat prettiger
Anders, namelijk...............................................................

6. Kunt u aangeven waarom u niet vaker met de bus naar het centrum reist?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Te duur: fietsen, lopen of de auto zijn veel goedkoper
Het kost me te veel tijd (meer dan 1,5 keer zo lang als met de auto, lopen of fiets)
De bus gaat niet op tijdstippen dat ik moet of wil gaan
De bus vertrekt niet dichtbij of brengt me niet dichtbij genoeg (ik moet nog te ver lopen)
Ik moet veel spullen meenemen
Ik ga gewoon liever met de auto of met de fiets, ik vind dat prettiger
Anders, namelijk...............................................................
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Heeft u bij vraag 1 aangegeven vaker dan enkele keren per maand met de fiets te
reizen? Ga dan verder naar vraag 8.

Vraag 7: U heeft aangegeven niet vaak met de fiets te reizen. Graag willen we weten
waarom u niet vaker met de fiets reist.

7. Kunt u aangeven waarom u niet vaker met de fiets naar uw werk, school of het centrum reist?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Het kost me te veel tijd (meer dan 1,5 keer zo lang als met de auto)
Ik moet gedurende de werkdag nog verder reizen (zakelijke reizen, kinderen ophalen et cetera)
Ik moet veel spullen meenemen
Ik ga gewoon liever met de auto/motor of bus, ik vind dat prettiger
Er zijn onvoldoende veilige fietspaden in de gemeente
Ik voel me onveilig op de fiets
Er zijn onvoldoende, veilige fietsenstallingen bij mijn werk of school
Er zijn onvoldoende, veilige fietsenstallingen in het centrum
Ik ga alleen fietsen als het goed weer is
Ander, namelijk...............................................................

8. Ik wil graag nog het volgende over de bereikbaarheid per fiets, auto of de bus opmerken:
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Cluster 3: Parkeren en stallen
9. Geef antwoord op de volgende stellingen over het stallen van fietsen:

(Maximaal één antwoord per stelling)
--Volledig
oneens

-Deels
oneens

Neutraal

+
Eens

++
Volledig
eens

N.v.t.

Er zijn voldoende
onbewaakte
fietsenrekken/stallingen
in het centrum van
Sittard
Er zijn voldoende
bewaakte
fietsenstallingen in het
centrum van Sittard
Er zijn voldoende
onbewaakte
fietsenrekken/stallingen
in het centrum van
Geleen
Er zijn voldoende
bewaakte
fietsenstallingen in het
centrum van Geleen
Er zijn voldoende
onbewaakte
fietsenrekken/stallingen
in het centrum van Born

10. Geef antwoord op de volgende stellingen over het parkeren van uw auto/motor:

(Maximaal één antwoord per stelling)
--Volledig
oneens

-Deels
oneens

Neutraal

+
Eens

++
Volledig
eens

N.v.t.

Er is voldoende
parkeerruimte voor
auto's in het centrum van
Sittard
Er is voldoende
parkeerruimte voor
auto's in het centrum van
Geleen
Er is voldoende
parkeerruimte voor
auto's in het centrum van
Born
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Er is voldoende
parkeerruimte voor
motoren in de centra
Er zijn voldoende
gehandicapten
parkeerplaatsen in de
centra
In de buurt van mijn
woning is voldoende,
gratis
par eergelegenheid
Ik ervaar parkeeroverlast
in mijn buurt
De parkeertarieven in
Sittard en Geleen zijn
voor mij reden om niet
met de auto naar het
centrum te gaan
Ik ga vanwege de
parkeertarieven in Sittard
en Geleen eerder
winkelen in omliggende
gemeenten (Stein, Beek,
Tüddern et cetera)

11. Naar aanleiding van deze stellingen over parkeren en stallen heb ik nog de volgende (specifieke)
opmerkingen:
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Cluster 4: Verkeersveiligheid en leefbaarheid

12. Geef antwoord op de volgende stelling over verkeerveiligheid en leefbaarheid in uw buurt
--Volledig
oneens

-Deels
oneens

Neutraal

+
Eens

++
Volledig
eens

N.v.t.

Ik vind het verkeer veilig
genoeg in mijn buurt

13. Geef antwoord op de volgende stellingen over verkeerveiligheid en leefbaarheid in de stad
--Volledig
oneens

-Deels
oneens

Neutraal

+
Eens

++
Geheel
eens

N.v.t.

Ik ervaar geregeld
gevaarlijke situaties als
automobilist in de stad
Ik ervaar geregeld
gevaarlijke situaties als
fietser in de stad
Ik ervaar geregeld
gevaarlijke situaties als
voetganger in de stad
Ik heb geen last van
verkeerslawaai in de
stad
De staat van het
onderhoud van het
fietspadennet is goed in
de stad

Heeft u bij vraag 12 aangegeven dat u uw buurt veilig vindt? Ga dan door naar vraag
15.
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14. U heeft aangegeven dat u uw buurt niet veilig genoeg vindt. Kunt u aangeven waarom u dit vindt?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Te veel verkeer
Te hard rijdende auto's
Overlast brommers en scooters
Gevaarlijk kruispunt of oversteek
Slecht uitzicht/slechte verlichting/slecht wegdek
Te veel geparkeerde auto's
Anders, namelijk...............................................................

15. Naar aanleiding van deze stellingen over verkeersveiligheid en leefbaarheid ondervind ik op de
volgende locaties de meeste problemen/overlast:

De toekomst: wat moeten we doen en wat niet
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16. De gemeente zou geld kunnen bestemmen voor grote verkeersprojecten. De gemeente heeft hierbij
te maken met beperkte financiële middelen en moet daarom keuzes maken. Geef aan wat volgens u als
eerste moet gebeuren:

(Maximaal één antwoord mogelijk)
Meer fietspaden, fietsbruggen over het spoor en veiligere fietspaden en oversteekplaatsen.
Meer busverbindingen naar de centra en de werkgebieden.
Meer parkeergarages bouwen.
Meer rotondes in plaats van verkeerslichten.
Meer groene golven op plekken waar veel verkeerslichten achter elkaar staan.
Verdelen van het geld over de buurten en vooral verbeteren van de verkeersveiligheid.
Verbreding van de spoortunnel op de Tunnelstraat, in combinatie met een nieuwe centrumring aan de
westkant van het spoor en het verkeersluw maken van de Rijksweg-Noord.
Verbeteren van de kruispunten Nolenslaan/Hasseltsebaan en Heerlenerweg/Middenweg.
Ik zie liever dat eerst geld wordt besteed aan woningbouw, onderwijs of voorzieningen.
Wel aan verkeer besteden, maar aan een niet genoemd project, nl:............................................................

Heeft u gekozen voor geld besteden aan woningbouw, onderwijs of voorzieningen? Ga
dan door naar vraag 18.

17. Welke zaken zouden volgens u vervolgens moeten worden aangepakt:

(Maximaal één antwoord mogelijk)
Meer fietspaden, fietsbruggen over het spoor en veiligere fietspaden en oversteekplaatsen.
Meer busverbindingen naar de centra en de werkgebieden.
Meer parkeergarages bouwen.
Meer rotondes in plaats van verkeerslichten.
Meer groene golven op plekken waar veel verkeerslichten achter elkaar staan.
Verdelen van het geld over de buurten en vooral verbeteren van de verkeersveiligheid.
Verbreding van de spoortunnel op de Tunnelstraat, in combinatie met een nieuwe centrumring aan de
westkant van het spoor en het verkeersluw maken van de Rijksweg-Noord.
Verbeteren van de kruispunten Nolenslaan/Hasseltsebaan en Heerlenerweg/Middenweg.
Wel aan verkeer besteden, maar aan een niet genoemd project, nl:............................................................
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Gegevens

Tot slot vragen wij u nog enkele gegevens in te vullen over uw eigen situatie.

18. Wat is uw viercijferige postcode?

19. Wat is uw leeftijd?
< 20 jaar
20 - 40 jaar
40 - 65 jaar
65+

20. Wat is uw belangrijkste bezigheid op werkdagen? (één antwoord mogelijk)
Ik werk, 20 uur of meer per week
Ik werk, minder dan 20 uur per week
Scholier/student
Werkzoekend
Gepensioneerd
Huisman/huisvrouw
Overig

Heeft u bij vraag 20 aangegeven te werken? Ga dan naar vraag 21.
Heeft u bij vraag 20 aangegeven scholier/student te zijn? Ga dan naar vraag 22.
Heeft u bij vraag 20 iets anders ingevuld? Ga dan naar vraag 23.
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21. U heeft aangegeven te werken. Kunt u aangeven waar u werkt?
Holtum/Born/Swentibold
DSM-Chemelot
Sittard: binnenstad
Sittard: BedrijvenStad Fortuna
Sittard: Industriepark-Noord
Sittard: elders
Geleen: Borrekuil
Geleen: Krawinkel
Zuid-Limburg
Euregio (Duitsland/België)
Elders

Ga door naar vraag 23.

22. U heeft aangegeven scholier/student te zijn. Kunt u aangeven waar u studeert?
Sittard
Geleen
Maastricht
Heerlen
overig Zuid-Limburg
Elders

Dit is de laatste vraag: wilt u verder nog iets opmerken? U kunt deze enquête versturen naar (postzegel
niet nodig):
XTNT (t.a.v. enquête Sittard-Geleen), Antwoordnummer 51311, 3501 WC Utrecht

Hartelijk dank dat u de tijd genomen hebt om deze enquête in te vullen. Uw antwoorden
zijn zeer waardevol voor ons.
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