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Pimpen van stadsentrees
kan miljoen euro kosten
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De entrees van Sittard-Geleen opvallend 
en onderscheidend markeren. Dat kan de 
gemeente ruim een miljoen euro kosten. Het 
stadsbestuur bekijkt nu of hiervoor wordt 
gekozen en hoe dat kan worden gefinancierd.B ij de vorming van de hui-

dige coalitie in 2014 is
overeengekomen dat aan
profilering van Sittard-
Geleen zou worden ge-

werkt. Onderdeel daarvan is het
markeren van de ingangen van de 
gemeente met bakens.
Er ligt een ontwerp op tafel van ro-
buuste bakens van cortenstaal ge-
combineerd met kunststof. Het 
staal moet verwijzen naar de maak-
industrie en de kunststof panelen 
naar de Chemelot Campus. Het
gaat om het basisontwerp van ba-
kens met verschillende omvang.
De kunststof elementen kunnen in-
dien gewenst worden verlicht of 
worden gebruikt voor (recla-
me)projecties. Ook kunnen ze wor-
den voorzien van een vlaggenmast 
voor banieren, om evenementen te
promoten. Ook dat was een wens 

van de coalitiepartijen in Sittard-
Geleen. Hoe kleiner de invalsweg, 
hoe bescheidener de omvang van de

markering. De plannenmakers
komen tot 38 entrees van dorpsker-
nen, 6 entrees op nationale wegen, 

7 langs regionale en 4 aan boven-
lokale wegen die voor een baken in
aanmerking komen. Ook treinsta-
tions moeten volgens het stads-
bestuur als belangrijke entrees 
worden beschouwd.

FinancieringFinanciering
Om het plan binnen vier jaar uit te
voeren is ruim een miljoen euro no-
dig. Er kan ruim een ton bespaard 
worden wanneer de plaatsing van
de bakens pas wordt uitgevoerd in
combinatie met geplande
(weg)werkzaamheden. Alleen kan
het dan wel twintig jaar duren voor-
dat alle bakens zijn geplaatst.
Ook is het mogelijk om een beperk-
ter aantal entrees van bakens te 
voorzien. Dan heeft de gemeente 
aan een half miljoen euro genoeg.
Welke optie het college ook kiest, de
dekking van de kosten moet groten-
deels nog worden gevonden. B en W
komen hiervoor binnenkort met
een voorstel aan de raad.
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