
 

 

 

 

Manifest Ondernemers Zuidhof 
Enkele belangrijke uitgangspunten voor het voorzieningenhart van Geleen-Zuid aansluitend op de ambitie ‘Luuj 

Make Gelaen Zuid 2030’ 
 

 
 
De nieuw vastgestelde ambitie ‘Luuj Make Gelaen-Zuid’  heeft voor enkele nieuwe inzichten gezorgd bij de ondernemers van de 
Zuidhof. Deze inzichten vertalen wij naar een vijftal uitgangspunten die wij van belang achten in de realisatie van de ambitie. De 
belangrijkste is wel dat we het eens zijn met de analyse dat Zuidhof het voorzieningenhart van de wijk is. Wij onderstrepen dat 
en stellen daarom middels dit manifest enkele punten voor om dat hart ook in de toekomst voor Geleen-Zuid te laten kloppen.  
 
 
 

1. Doelgroep 
Wij begrijpen dat de wijk met een nieuwe openbare ruimte en diverser aanbod van woningen beter in staat moet gaan 
zijn om oa jonge gezinnen te huisvesten. Wij hopen op een gezondere wijk, vooral in de bevolkingssamenstelling. Met 
name het aantrekken van jonge gezinnen zien wij als een must voor de leefbaarheid van de wijk en daarmee 
samenhangend de continuering van onze ondernemersactiviteiten.  
 

2. Bereikbaarheid 
Wij willen dat Zuidhof goed bereikbaar blijft. Veel van onze bezoekers komen niet alleen uit Geleen zuid, maar ook van 
daarbuiten. Goede toegangswegen zijn cruciaal voor zowel bezoekers als leveranciers. In dat kader hopen we dat oa de 
Lienaertsstraat, Jos Klijnenlaan en andere omliggende straten een opwaardering mogen ontvangen, waarbij er geen 
aanpassingen zullen komen, die de bereikbaarheid belemmeren. 
 
 

3. Zichtbaarheid & Toegankelijkheid 
De locatie van de Zuidhof is bij veel mensen bekend. Dit willen we in de toekomst zo houden.  
De toegang tot de Zuidhof willen we daarom met ruimere ingangen en meer verlichting in aanloop naar, en ter plekke 
verduidelijken. Lichtpaden van en naar de wijk versterken ook het gevoel van veiligheid voor onze bezoekers. 
 
 
 



 

 

4. Parkeren 
Meer bezoekers komen met de auto winkelen in de Zuidhof. Daarom stellen we op de Lienaertsstraat een versmalling 
van de stoep voor, samen met het aanbrengen van schuine parkeerplekken zodat meer auto’s dichtbij kunnen 
parkeren. Ook stellen we een toename van de totaal aantal parkeerplekken in de directe omgeving voor.   
 
 

5. Laden Lossen 
De huidige laden lossen locatie ligt aan de westzijde van de Zuidhof. Dit is niet praktisch, zorgt ervoor dat het 
vrachtverkeer meer verkeersbewegingen in de wijk maakt en is zo tot last voor geparkeerde bezoekers. De route langs 
één van de uitgangen, zorgt voor onveilige situaties voor het winkelend publiek. We stellen daarom een 
laden/losstrook voor aan de noord zijde op de Jos Klijnenlaan. 

 
 
Met deze uitgangspunten stellen wij ons constructief op ten aanzien van de ambitie ‘Luuj Make Gelaen-zuid’. Graag worden we 
op de hoogte gehouden te worden over de voortgang, tijdelijke wijzigingen in bereikbaarheid en waarover de ondernemers 
kunnen meedenken. Zeker wanneer deze grenst aan onze directe omgeving en activiteiten. 
 
 
 
 
Namens alle ondernemers van winkelcentrum Zuidhof, 
 
Inge Krebaum | voorzitter winkeliersvereniging 


