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2005/87
Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 13 december 2005 hebben
goedgekeurd de gelijkluidende besluiten van de raden van de gemeenten EchtSusteren en Sittard-Geleen tot wijziging van het grensbeloop tussen deze gemeenten
en tevens de beschrijving van het gewijzigd grensbeloop als volgt te hebben
vastgesteld:
Nieuwe grens tussen de gemeente Sittard-Geleen en Echt-Susteren.
Beginnend bij aanduiding A.
Vanaf het punt met de aanduiding A gelegen aan de landsgrens met Duitsland in het
perceel 166 sectie G van de kadastrale gemeente Nieuwstadt loopt de nieuwe
gemeentegrens ten noorden van de begrenzing van de nieuwe N 297 n. Hierbij
doorsnijdt hij in zuid-westelijke richting de percelen 166, 164. 167, 178, 177, 176, 648,
587, 586, 585, 584, 649, 260, 633, 634, 257, 634, 504, 638, 637 en 547 sectie G van
de kadastrale gemeente Nieuwstadt. Aangekomen bij perceel 547 vervolgt de grens via
een knik naar het zuiden de noordgrens van de nieuwe N 297 n richting noord-westen.
Hierbij doorkruist hij de percelen 646, 647 (spoorlijn Roermond-Sittard), 645, 111, 116,
121, 124, 628, 551, 493 tot aan 499 sectie G van de kadastrale gemeente Nieuwstadt.
Aangekomen bij de zuid-westhoek van perceel 493 buigt de grens pal naar het
noorden en vervolgt hij de grens van perceel 499 (rijksweg te Nieuwstadt) aan de
oostkant tot aan de noord-oosthoek van perceel 499. Hierbij komt de grens uit op
aanduiding B, de bestaande grens tussen de gemeenten Sittard-Geleen en EchtSusteren.
Beginnend bij aanduiding C.
Vanaf het punt met de aanduiding C gelegen aan de zuid-westhoek van perceel 109
sectie N kadastrale gemeente Born loopt de nieuwe gemeentegrens in noordelijke
richting om vervolgens in oostelijike richting af te buigen naar de noord-westhoek van
perceel 110 om vervolgens de grens van perceel 110 aan de noordkant te blijven
volgen tot deze bij perceel 150 sectie N kadastrale gemeente Born aankomt.
Vanaf hier loopt de grens in noordelijke richting naar perceel 145. Aangekomen bij de
zuid-westhoek van perceel 145 (Geleenbeek) loopt de grens noordelijk naar de noordwesthoek van perceel 145 sectie aankomt N kadastrale gemeente Born. De nieuwe
gemeentegrens blijft deze lijn (Geleenbeek) volgen totdat hij bij de zuid-oostkant van
perceel 96 aankomt. Van hieruit loopt de grens in westelijke richting naar de zuidwestkant van perceel 96 en steekt hierbij de provinciale weg “Op de Baan” over. Hier
aangekomen volgt de grens perceel 99 (afslag Geleenbeek) sectie N kadastrale
gemeente Born richting noorden tot aan de oosthoek van perceel 973 en volgt de grens
van dit perceel in zuid-westelijke richting tot aan de zuid-oostkant van perceel 991 (Ir.

Ruys de Beerenbroucklaan) sectie I kadastrale gemeente Born. Hier volgt de grens de
westkant van perceel 973 (Ir. Ruys de Beerenbroucklaan) in noordwestelijke richting
Holtummerweg. Hierbij volgt de grens de percelen 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980,
1097, 1098, 1482 sectie I kadastrale gemeente Born aan de westkant richting noordnoordwesten tot aan de zuidkant van perceel 1448 (Holtummerweg) sectie I kadastrale
gemeente Born. Aangekomen bij de Holtummerweg volgt de grens dit perceel aan de
zuidkant richting westen tot aan de oostkant van A2. Vanaf de oostkant van de A2 buigt
de grens richting noorden en loopt aan de westkant van perceel 44 sectie I kadastrale
gemeente Born naar het noorden richting zuidwest hoek van perceel 46 (Geleenbeek)
sectie I kadastrale gemeente Born. Vanaf hier volgt de grens de Geleenbeek (perceel
46) aan de westkant richting noorden tot aan de zuidwestkant van perceel 20 sectie N
kadastrale gemeente Born.
Hier blijft de grens de westkant van de Geleenbeek perceel 20, 17 en 16 sectie N
kadastrale gemeente Born volgen tot aan het viaduct Gebroek over de A2.
Aangekomen bij de noordwest hoek van perceel 16 buigt de grens richting oosten tot
aan perceel 94 en volgt hier de westkant van perceel 94 richting noorden tot het
wederom aan de Geleenbeek uitkomt perceel 93 sectie N kadastrale gemeente Born.
Vanaf hier volgt de grens wederom de westkant van perceel 93 (Geleenbeek) tot aan
de noordwest hoek van perceel 93. Vanaf de noordwest hoek van perceel 93 volgt de
grens dit perceel richting oosten tot aan de noordwest hoek van perceel 94. De grens
volgt de noordkant van perceel 94 sectie N kadastrale gemeente Born waarbij de grens
uitkomt bij perceel 844 (Gebroekweg) sectie G kadastrale gemeente Susteren
aanduiding D, de bestaande grens tussen de gemeenten Sittard-Geleen en EchtSusteren.
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