
   

                  
Motie tijdelijke sanitaire voorzieningen vrachtwagens Kampstraat 
Geleen, op weg naar een structurele oplossing

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 11-12 november 2020

Constaterende dat:

- De logistiek een belangrijke economische sector in Limburg is;
- Vrachtwagenchauffeurs door een tekort aan parkeerplaatsen ook in woonwijken parkeren, 

zoals aan de Kampstraat in Geleen;
- De parkeerstrook aan de Kampstraat door de gemeente is aangewezen als parkeerplek (waar 

ook in de cabine overnacht mag worden), bedoeld om vrachtwagencombinaties uit de wijk te 
weren;

- De vrachtwagenchauffeurs geen sanitaire voorzieningen hebben en noodgedwongen hun 
behoeften doen in het openbaar groen;

- Restaurants als gevolg van de coronamaatregelen tijdelijk gesloten zijn;
- Sinds 2015 nagedacht wordt over oplossingen op Limburgse schaal;
- Vele andere partijen dan de gemeente een rol hebben, niet in de laatste plaats de 

werkgevers zelf maar ook de rijksinspecties;
- Op 9 november 2020 een motie in Provinciale Staten van Limburg is aangenomen over deze 

problematiek (Gewijzigde motie Hop hop, gas erop, motie 2649);

Overwegende dat:

- De vrachtwagenchauffeurs wonende in de wijk Lindenheuvel met name in het weekend hun 
vrachtwagencombinatie niet op de aangewezen plaats Kampstraat kunnen parkeren wegens 
overbezetting;

- De vrachtwagenchauffeurs wonende in de wijk Lindenheuvel hierdoor genoodzaakt zijn hun 
voertuig op andere plaatsen dan toegestaan in de wijk te parkeren. Hierbij lopen ze grote 
kans om een bekeuring te krijgen;



- De situatie aan de Kampstraat in Geleen de leefbaarheid in de wijk Lindenheuvel niet ten 
goede komt;

- In de afgelopen jaren door meerdere politieke partijen vragen zijn gesteld over dit 
onderwerp;

- De situatie aan de Kampstraat in Geleen door vakbond FNV bestempeld is als een 
“middeleeuwse situatie”;

- De VN het recht op water en sanitatie erkent als een mensenrecht dat voortvloeit uit het 
recht op een behoorlijke levensstandaard in artikel 11 lid van het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten;

Verzoekt het College:

  - Te onderzoeken of er een tijdelijke sanitaire voorziening getroffen kan worden aan de 
Kampstraat (en voor eventuele andere plekken in de gemeente indien zich daar soortgelijke 
problematiek voordoet) en de gemeenteraad daarover uiterlijk voorafgaand aan de laatste 
raadsvergadering van 2020 te informeren;

  - Te onderzoeken of er een tijdelijke schriftelijke ontheffing verleend kan worden aan de 
vrachtwagenchauffeurs wonende in de wijk Lindenheuvel totdat er een structurele oplossing 
is, en de net als in het voorgaande punt de gemeenteraad daarover uiterlijk voorafgaand aan 
de laatste raadsvergadering van 2020 te informeren;

  -  Deze noodmaatregel(en) te financieren uit het beschikbare exploitatiebudget in de begroting 
2021-2024;

- Indien de inspanningen van de gemeente met de provincie en andere partners om versneld 
tot de beoogde structurele voorziening buiten Sittard-Geleen (bij het knooppunt van de A2 
en A73) te komen niet snel genoeg tot resultaat leiden, een tijdelijke verplaatsing binnen de 
gemeente te overwegen en het financiële plaatje aan de gemeenteraad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.
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