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Geachte bewoner, 
 
Deze brief gaat over het parkeren in de Felix Ruttenlaan en in de Kollenberg. 
In deze straten is er een combinatie van een vergunningparkeerzone en een 
blauwe zone.  
 
Waarom deze brief? 
De Kollenberg en de Felix Ruttenlaan liggen tegen het centrum van Sittard. 
Bezoekers van het centrum en mensen die in het centrum werken zoeken een 
plek om gratis te parkeren. Dat doen ze vaak in de Kollenberg en de Felix 
Ruttenlaan. Dit leidt tot ongewenste verkeersbewegingen, onveilige situaties 
en foutparkeren. Bewoners hebben vaak aangegeven dat de situatie moet 
worden verduidelijkt. Ook de handhaving vraagt hierom. 
De parkeersituatie dient aangepast te worden zodat het duidelijk is dat in deze 
straten niet geparkeerd kan worden zonder parkeervergunning of blauwe 
schijf.  
 
Wat zijn de knelpunten? 

1. Wanneer de Kollenberg wordt ingereden vanaf de Leijenbroekerweg is 
het niet duidelijk dat je een gebied inrijdt waar het parkeren 
gereguleerd is. Op dit moment is de linkerkant, langs het 
bezinningshuis Regina Carmeli vrij parkeren. Dit zorgt ervoor dat 
parkeerders de straat inrijden om daar een plek te zoeken. Wanneer 
dat niet lukt rijdt men door, de Kollenberg en de Felix Ruttenlaan in. Er 
wordt daardoor veel geparkeerd in die straten door mensen die daar 
geen vergunning voor hebben. 

2. Op diverse plaatsen in de Kollenberg en de Felix Ruttenlaan wisselen 
vergunninghouderszone en blauwe zone elkaar af; de ene 
parkeerplaats is blauwe zone maar de plaats ernaast is voor 
vergunninghouders.  
Dit leidt tot verwarring en (onbedoeld) fout parkeren. 
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Wat gaat er veranderen? 
Om de situatie in de Kollenberg en Felix Ruttenlaan te verduidelijken worden 
een aantal maatregelen genomen; 

1. Direct bij inrijden van de Kollenberg geeft bebording aan dat men een 
vergunninghouderszone inrijdt. De rechterzijde blijft parkeerverbod. De 
linkerzijde, langs het bezinningshuis wordt vergunninghoudersgebied. 
Het vrij parkeren verdwijnt.  

2. In het gedeelte van de Felix Ruttenlaan tussen laagbouw en hoogbouw 
worden de vergunninghoudersplaatsen en blauwe zone-plaatsen 
overzichtelijk gescheiden; langs de laagbouw 
vergunninghoudersplaatsen en tegen de hoogbouw blauwe zone-
plaatsen. 

 
De nieuwe situatie is zichtbaar op de bijgevoegde tekening. 
 
Wat blijft het zelfde? 
Er verandert niets aan het recht op vergunningen en ontheffingen. Het 
collegebesluit hieromtrent blijft van kracht; 

• Bewoners van de laagbouw hebben recht op een bewonersvergunning 
en een ontheffing van de blauwe zone. 

• Bewoners van de hoogbouw worden geacht een parkeerplaats te 
hebben op het binnenterrein van de hoogbouw. Wanneer ze kunnen 
aantonen dat er geen plaats beschikbaar is kan er een aanvraag 
ingediend worden voor een bewonersvergunning op het parkeerterrein 
aan de Engelenkampstraat. 

 
Wat kunt u doen? 
Wanneer u een opmerkingen heeft of een suggestie ter verbetering dan horen 
we dat graag. U kunt hiervoor het hieronder vermelde emailadres gebruiken. 
Voorgestelde aanvullingen worden beoordeeld door en indien mogelijk en in 
lijn met het beleid in het verkeersbesluit meegenomen. 
 
Wat zijn de verdere acties en wat is de planning? 
De wijzigingen die in deze brief zijn vermeld worden in een verkeersbesluit 
opgenomen. Na het verkeersbesluit worden de noodzakelijke aanpassingen 
op straat uitgevoerd. Het betreft belijning en bebording. 
De aanpassingen zullen 3e kwartaal 2022 zijn afgerond. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Wanneer u vragen hebt of opmerkingen kunt u deze mailen naar 
marcel.poeckling@sittard-geleen.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk 
antwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beleidsmedewerker team Vergunningen en Parkeren 
 
 
 
M. (Marcel) Poeckling  
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