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Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Grensmaas winzone Trierveld/
Grevenbicht ter inzage ligt.
Dit bestemmingsplan biedt het kader voor de gewijzigde planuitvoering en de aanleg van een 
verwerkingsbekken. In dit plan is tevens een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om na eventuele 
sanering van de locatie Elba de geplande nevengeul bij Grevenbicht te laten vervallen.

Het plandeel Trierveld wordt aan de zuidzijde begrensd door de woonkern Schipperskerk, aan de 
westzijde door de Ruitersdijk, aan de noordzijde door de gemeentegrens met Echt-Susteren en aan de 
oostzijde door het Julianakanaal.
Het plandeel Grevenbicht wordt aan de noordzijde begrensd door de Veerweg, aan de oostzijde door 
de nieuwe hoogwaterkade die deels over de Dijk en vanaf de Baandjes over een nieuw tracé langs de 
bestaande hoeve aan de Heuvelsweg, globaal tot aan de Harrecoven loopt. Aan de zuid- en westzijde 
vormt de Maas de begrenzing.

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 oktober tot en met 23 november 2011 voor 
eenieder ter inzage bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel Geleen, Markt 1 te Geleen.
De openingstijden van de balie zijn dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak.

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de termijn van ter inzage legging kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling (maar bij 
voorkeur schriftelijk) zijn of haar zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke 
zienswijzen moeten worden gericht aan de Raad van de gemeente Sittard-Geleen, postbus 18, 
6130 AA Sittard.
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ruimtelijk Ontwerp, na 
telefonische afspraak met dhr. R. Driessen, telefoon (046) 4777777. Van hetgeen mondeling naar voren 
wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

12 oktober 2011

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.
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