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Tijdige realisatie conform beschikking is onzeker 

Doel: 

Resultaten moeten per 31 december 2022 zijn gerealiseerd 

Resultaten conform beschikking 
Realisatiedata 

volgens  
Planning 

 Feitelijke s.v.z. 16 december 2020 

inhoudelijk Uitgaven gemeente 

Realisatie Museum ZLSM (Een ijzersterke bele-
venis) aan de Vroenkuilerweg (werkplaats); 
- realisatie van een museum conform project-

plan ‘ZLSM Simpelveld, een ijzersterke bele-
venis, een museum ontstaat’ d.d. 30 juni 
2018; 

- € 140.000,00 van de totale provinciale bijdra-
ge uit deze beschikking is bedoeld voor dit 
project welk wordt uitgevoerd in opdracht - 
en onder regie - van Stichting ZLSM; 

- aanvullende voorwaarde is dat de gemeente 
Simpelveld uit eigen middelen minimaal  

 € 30.000,00 bijdraagt aan dit projet. 

31-12-2022 Collegebesluit d.d. 12 maart 2019: 
- Voor de uitvoering van het door het bestuur van de Stichting ZLSM vastgestelde projectplan ZLSM Simpelveld, een ijzersterke belevenis, een museum ontstaat d.d. 30 juni 2018, aan het bestuur van de Stichting 

ZLSM, met inachtneming van dezelfde algemene en (specifieke) resultaatverplichtingen, die GS ook verbinden aan de verlening van de subsidie van maximaal € 919.650,00 voor de uitvoering van het plan 
Simpelveld investeert in toerisme en leefbaarheid, conform opgenomen in de bijgevoegde beschikking van 4 december 2018 (verzonden 6 december 2018) met kenmerk: 2018/82307: 

> een bijdrage van € 140.000,00, te voldoen uit de door GS verleende subsidie van maximaal € 919.650 beschikbaar  gesteld;  
> alsmede, uit eigen gemeentelijke middelen, een bijdrage van € 30.000 voor de uitvoering van het ZLSM projectplan uitgekeerd.  
> publieks- en vervoersactiviteiten ZLSM zijn, ivm coronacrisis,  tot 1 oktober 2020 stopgezet. Risico   bestaat dat ZLSM op 31 december 2020 een liquiditeitsprobleem heeft. 
> Realisatie Museum hangt nauw samen met de uitvoering van fase 2 van het IBA-sleutelproject Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM Simpelveld (fase 2 van de gebiedsontwikkeling omhelst  het 

spooremplacement vanaf het stationsgebouw/perron tot en met de loods van de ZLSM aan de Vroenkuijlerweg). 
 
Update 16-12-2020 
 De museale ontwikkeling waar ZLSM mee bezig is: 
 

 Draaischijf ligt werkend in zijn put en de aansluitsporen zijn gelegd. Merendeels door eigen vrijwilligers aangelegd; 

 Perron Halte Werkplaats is nagenoeg af, perron is klaar, pad naar de werkplaats is bijna gereed; 

 Inmiddels is er een bouwvergunning om een keermuur bij de werkplaats te maken om zodoende de ingang naar boven te maken, opdracht tot plaatsen van de muur is verstrekt; 

 Nadat de keermuur er staat verwijderen we het filter in de werkplaats en kan de traverse worden gebouwd waar de bezoekers dadelijk de werkplaats veilig kunnen bezichtigen; 

 Verder worden er nog aanpassingen aan de draaischijf gedaan om hem nog nostalgischer uit te laten zien; 

 Alle seinpalen in Simpelveld zijn vervangen, geschilderd en conform zoals het vroeger was, er loopt een project om het zogenaamde “bordessein” weer te plaatsen; 

 In het station zelf hebben we ook opgeruimd en de uitstraling aangepast, alleen is dat op dit moment niet toegankelijk; 

 Bebording stations en haltes aangepast naar het juiste tijdsbeeld. 
 

€ 170.000 

Realisatie Fietspad Kalkbaan 
- de realisatie van een fietspad vanaf Station 

ZLSM te Simpelveld, via Museum ZLSM en 
Bocholtz naar grensovergang Vetschau; 

- vanaf grensovergang Vetschau wordt de rou-
te via Laurensberg, Aken-centrum naar Sta-
tion Rothe Erde bewegwijzerd en sluit de 
Kalkbaan aan op de Vennbahn; 

- het opzetten van een marketingsstrategie 
om toeristen/fietsers/bezoekers aan te trek-
ken van Station Rothe Erde naar Simpelveld. 

31-12-2022  
Gereed is: 
- planologische quickscan en flora- en faunaonderzoek. 
- de bewegwijzering van de Kalkbaan op Duits en Nederlands grondgebied, waarmee de verbinding tussen station ZLSM in Simpelveld en Bahnhof Rothe Erde in Aachen is gerealiseerd. 
- de ruimtelijke onderbouwing en ruimtelijke motivering van de (fysiek) nog aan te leggen onderdelen van de kalkbaan. 
 
Update 16-12-2020 
In uitvoering is: 
- Juridische eigendomssituatie van de Kalkbaan op het emplacement van de ZLSM ( van station tot aan de loods). Overleg met de provincie (de heer Loek Steinbusch) is opgestart; 
 
Nog op te pakken / te regelen: 
- opstarten van de uitgebreide vergunningsprocedure voor de aanleg van de Kalkbaan op het emplacement van de ZLSM en de verharding van een deel van de Oude Simpelvelderweg; 
- definitieve uitwerking bestek en aanbesteding van de te verharden delen van de Kalkbaan. 

€  35.749 

Romeins verleden tastbaar en beleefbaar 
maken. 
- realiseren drie Romeinse wandelroutes; 
- informatievoorzieningen; 
- Romeinen in het landschap & versterken 

landschap; 
- ontwikkelen fietsroute met audiotour; 
- Via Belgicabank; 
- Romeinse groene wandfiguren (5 stuks); 
- realisatie kunstwerk Miriam Vleugels; 
- realisatie kunstwerk Tanja Ritterbex. 

31-12-2022 Gerealiseerd zijn: 
- drie Romeinse wandelroutes; 
- ontwerp en plaatsing van 8 cortenstalen informatiezuilen, gekoppeld aan de Romeinse wandel- en fietsroutes; 
- ontwerp en plaatsing van 6 cortenstalen Romeinse beelden langs de Roneinse wandel- en fietsroutes; 
- het ontwikkelen en realiseren van een (begeleide) Romeinse fietsroute; 
- (door)ontwikkelen producten (toeristische) ondernemers; 
- realisatie kunstwerk van Miriam Vleugels. 
- realisatie landmark/kunstwerk Tanja Ritterbex; 
-  beschilderen brugpijlers (met Romeinse symbolen), 
 
In uitvoering zijn: 
- ontwikkelen en realiseren van een Romeinse game op de mobiele telefoon voor kinderen, gezinnen en basisscholen (afronding januari/februari 2021); 
- realisatie landmark/kunstwerk Tanja Ritterbex; 

•  plaatsen paal met Romeinse vaas staat gepland in februari 2021. 
 
In uitvoeringsplan Idop-Bocholtz is opgenomen: 
- realisatie en plaatsen Romeinse wandfiguren (5 stuks); 
- plaatsing Via Belgica-bank in dorpshart Bocholtz. 

€  188.111 

 
 

 
 

 
 

 
 



Revitalisatie Dorpshart Bocholtz 
- opwaardering van de openbare ruimte, 

impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit en 
het verlevendigen van het centrum door: 
- herstructurering van parkeergelegenheid 

op de Wilheminastraat (te veel blik). Mo-
menteel zijn er op en rondom de Wilhel-
minastraat 119 parkeerplaatsen, dit op-
waarderen naar 129 parkeerplaatsen door 
herstructurereing en meer parkeergele-
genheid bieden in de zijstraten; 

- Wilheminastraat de uitstraling geven van 
een langgerekt plein; 

- herstructurering 15.000m2 openbare ruim-
te; 

- realisatie van een tweetal nieuwe terras-
sen binnen het plangebied  om het cen-
trum te verlevendigen; 

- in de nadere uitwerking van de planvor-
ming van het centrum en groenvoorzie-
ningen wordt rekening gehouden met de 
provinciale (uitvoerings)kaders ten aanzien 
van stadsnatuur en worden deze toege-
past naar de meest recente inzichten en 
technieken ten aanzien van mogelijke 
waterberging in de stad en groen en op 
straat, gevel en daken. Dit kan onder an-
dere (maar niet uitsluitend) worden be-
reikt door het terugdringen van verhard 
oppervlak, het vergroenen van gebouwen 
en openbare ruimte(n). 

31-12-2022 Van bureau dat technisch ontwerp opstelt bericht ontvangen dat gemeente rekening moet houden met een aantal meerwerkposten, die niet in de gunning van de opdracht zitten. Het betreffen posten die 
betrekking hebben op bijkomende technische aanvullingen cq controles, inmetingen en 
onderzoeken. 
 
Daarnaast heeft de gemeente te maken met aanvullende werkzaamheden die weliswaar buiten de scope van de opdracht vallen doch, na heroverweging, van belang zijn om kwalitatief goed werk te leveren om de 
werkzaamheden nu zorgvuldig in het kader van de uitvoering van het werk te kunnen aanbesteden. Door deze informatie nu al gelijktijdig met de engineeringsfase op te halen en in de technische documenten te laten 
verwerken wordt de kwaliteit van het plan geborgd en levert dit straks bij de aanbesteding en realisatie van het totale werk tijd- en geldwinst op. 
 
Het college van B&W van Simpelveld heeft op 29 oktober 2019 besloten om hiervoor een aanvullende opdracht te verstrekken. Het vorenstaande maakt dat voor de bouwvak van 2020 doch uiterlijk 31 juli 2020 
de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden bekend dient te zijn. 
 
De afronding van  de werkzaamheden van de revitalisatie Dorpshart Bocholtz is nog altijd voorzien op 31-12-2022. 
 
Update 16-12-2020 

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Werkzaamheden zijn voorlopig gegund aan BLM Wegenbouw. BLM garandeert dat het hoe dan ook 30 werkbare werkdagen eerder opleveren dan 5 augustus 2022. 
 

€  275.815 

Realisatie startlocatie/wandellocaties en 
Uitkijkpunt Huls(veld). 
- op drie locaties binnen de gemeente worden 

startlocaties gerealiseerd voor wandelingen. 
Deze zijn voorzien in het Dorpshart Bocholtz, 
Station ZLSM en Uitkijkpunt Huls(veld). 

 

31-12-2022 De realisatie van de drie startlocaties maken integraal deel uit van de planontwikkeling IDop-Bocholtz, Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM Simpelveld en Herinrichting Uitkijkpunt Huls(veld). 
Wat dit laatste plan betreft, streeft het college van B&W van Simpelveld ernaar om de producten: opstellen bestemmingsplan, het DO met kostenraming van het landschapspark en het SO+ van het restaurantgebouw 
met bijbehorende voorzieningen en uitkijktoren; in de eerste helft van 2020 af te ronden, zodat aansluitend (medio 2020) besluitvorming hierover door het college én de gemeenteraad kan plaatsvinden. 
 
In de periode maart tot zomervakantie wordt in nauwe samenwerking Bouwkundig en landschapsarchitect het DO voor het Uitkijkpunt Hulsveld uitgewerkt. Tegelijkertijd zal in deze periode de 
bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Na de zomervakantie zal het bestek worden uitgewerkt en aansluitend wordt de aanbestedingsprocedure opgestart. 
 
Update 16-12-2020 
DO Landschapspark is gereed. 
 
In uitvoering zijn: 
- Nadere bouwkundige uitwerking (opstellen DO) horecavoorziening. Door het afhaken van de beoogd horecaonderneming (verminderd investeringsvermogen  door  ‘corona-maatregelen’) moest in het najaar van 

2020  de zoektocht naar een nieuwe horecaondernemer worden opgestart. Eind 2020 is  een nieuwe ondernemer voor het Uitkijkpunt Huls(veld) gevonden.  De bouwkundig architect zal samen met de nieuwe 
horecaondernemer in het eerste kwartaal van 2021 een DO voor de horecavoorziening opstellen.  Zodra DO voor de horecavoorziening klaar is, zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart;  

- Een onderzoekstraject loopt momenteel in het kader van de technische haalbaarheid en de verkeerssituatie. Een extern bureau heeft de opdracht gekregen om de technische haalbaarheid van het voorontwerp en 
de verkeerssituatie/afwikkeling van het verkeer in het kader van de beoogde ontwikkeling nader te onderzoeken. 

 

€  55.647 

Realisatie van overige structuurversterkende 
projecten zoals, o.a. Leisure Lane en 
Stationsomgeving ZLSM. 

 Het SO van het Spoorpark en het VO van de Stationstraat + indicatieve kostenramingen zijn afgerond. Voor medio januari 2020 wordt een bestuurlijk overleg over de stationsomgeving Simpelveld voorbereid: 
- Doel: presenteren inhoud (ambitie, planinhoud, kwalitatieve uitgangspunten ontwerp, kostenindicatie) en voorstel dekking; 
- uitnodigen: deputés Mackus, Dritty, van den Akker, Koopmans, directie IBA Parkstad, DB ZLSM en college B&W Simpelveld . 
 
Op 28 januari 2020 heeft een eerste bestuurlijk overleg met de provincie plaatsgevonden over de financiële bijdrage van de provincie aan de uitvoering van dit IBA sleutelproject. Afgesproken is: 
- De projectgroep maakt op basis van de in de presentatie voorgestelde fasering inzichtelijk wat de kosten zijn van de daarin opgenomen onderdelen; 
- Parallel zal binnen de Provincie naar mogelijkheden van dekking gekeken worden binnen de verschillende 
 beleidsvelden; 
- Er volgt op kort termijn een ambtelijk overleg om 1 en 2 af te stemmen ter voorbereiding op een volgend 
 bestuurlijk overleg. 
 
In aansluiting op voornoemd bestuurlijk overleg heeft het college van B&W van Simpelveld op 18 februari 2020 een aanvraag op grond van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra voor de toekenning van een 
substatniële financiële bijdrage voor ‘ons gezamenlijk’ IBA sleutelproject ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Stationstraat ZLSM Simpelveld’ bij het college van GS van Limburg ingediend. Bovendien ligt het verzoek vanuit 
Simpelveld om op korte termijn een volgend bestuurlijk overleg in te plannen. 
De provincie moet nog reageren op de ingediende aanvraag en op de honorering van het verzoek om een bestuurlijk overleg te plannen. 
 
Update 16-12-2020 
 
Gereed zijn: 
- VO Spoorpark fase 1; 
- VO Stationstraat. 
 
 

€ 11.210 



In uitvoering zijn: 
- Organisatie infomoment voor omwonenden. Om de bewoners van de Stationstraat te informeren en te raadplegen is op 8 december 2020 een film van de presentatie van het VO van het Spoorpark fase 1 en de 

Stationstraat opgenomen. De bewoners van de Stationstraat kunnen (nog voor de Kerst) de presentatie vanaf de gemeentelijke website downloaden en tot medio januari 2021 hun opmerkingen (schriftelijk, per 
mail of brief, danwel mondeling, op afspraak) aan de gemeente kenbaar maken. Relevante opmerkingen zullen in het DO worden verwerkt / opgenomen; 

- Opstellen DO spoorpark fase 1 en Stationstraat (zie ook format KLC-agenda); 
- Opdrachtbeschrijving  voor  werven partij voor opstellen TO / bestek (zie ook format KLC-agenda); 
- Samen met provincie de te volgen aanbestedingsprocedure onderzoeken.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


