
 
 
 

 
Aan de bewoners en ondernemers van 
de Norbertijnenstraat 2-100,  
Carmelietenstraat 58-97, 
Antoniusstraat 2, Kinkenweg 2, Van 
Itersonstraat 2, Van Lennepstraat 7-23 
(oneven) en Pieterstraat 10, 12, 14, 
22, 24, 26 te Oud Geleen. 
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Jos van Montfort 
14 046 
Nieuwe inrichting Norbertijnenstraat, Carmelietenstraat en P-terrein Oud Geleen 
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Geachte mevrouw of meneer, 
 
Zoals u misschien al weet krijgen de Norbertijnenstraat, een deel van de 
Carmelietenstraat en het parkeerterrein achter de Jumbo een opknapbeurt. In januari 
2022 hebben we vanwege de maatregelen voor corona, digitaal met u gesproken over 
deze nieuwe inrichting. We hebben bewoners en ondernemers toen uitgenodigd om deel 
te nemen in een klankbordgroep. Deze groep is een aantal keren bij elkaar gekomen om 
samen te praten over een voorlopig ontwerp. De opmerkingen en onderwerpen van de 
klankbordgroep zijn, waar mogelijk, verwerkt in dit voorlopig ontwerp. We willen het 
voorlopig ontwerp nu graag aan u laten zien. 
 
Uitnodiging 
Op dinsdag 28 februari om 19.00 uur in het Hubertushuis, Jan Willenstraat 1 willen 
wij het voorlopig ontwerp met u bespreken. Wethouder Leon Geilen is ook aanwezig. Er 
is genoeg tijd om vragen te stellen. U bent van harte welkom! 
 
Kunt u er niet bij zijn? 
Als u niet naar het Hubertushuis kunt komen dan kunt u de bijeenkomst ook digitaal 
volgen. Daarvoor moet u zich wel vóór 25 februari aanmelden via het e-mailadres 
norbertijnenstraat@sittard-geleen.nl. Daarna mailen wij u een link en een uitleg. Met 
deze link kunt u heel eenvoudig met uw computer, tablet of smartphone de bijeenkomst 
live volgen op YouTube. Ook kunt u vragen stellen via de Youtube chat of via een 
Whatsapp nummer. Deze informatie ontvangt u pas na dat u zich heeft aangemeld. 
Denkt u er aan om het geluid aan te zetten? Als u van tevoren al vragen heeft dan kunt u 
die ook sturen naar norbertijnenstraat@sittard-geleen.nl. 
 
Parkeren 
De klankbordgroep heeft ons ook gevraagd om een onderzoek naar het parkeren te 
doen én om voorstellen te doen om het parkeren beter te regelen. We bespreken op  
28 februari daarom ook met u of parkeren voor vergunninghouders en het instellen van 
een blauwe zone op het parkeerterrein achter de Jumbo goede ideeën zijn.  
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Vragen 

De presentatie van deze avond is na de bijeenkomst te bekijken op de website 
www.metsittardgeleen.nl. Daar staan ook de verslagen van de klankbordgroep. Als u 
vragen heeft over deze uitnodiging kunt u mailen naar norbertijnenstraat@sittard-
geleen.nl. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, 
namens dezen, 
manager team Projecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. J.T.A.M. Malik  
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