
 

 
Wapen en vlag van Nieuwstadt 

Nieuwstadt was tot de grote Limburgse 
herindeling van 1982 een zelfstandige 
gemeente, met alle daar bijbehorende 
faciliteiten. Ook met een eigen vlag en 
gemeentewapen". 
 

 

 
Wapen en vlag van Susteren 

Na de herindeling werd het een deel van 
de gemeente Susteren. 
 

 

 
Wapen en vlag van Echt-Susteren 
Sinds 1 januari 2003 is Susteren nu 
samengevoegd met Echt en deze 
vormen nu tesamen de gemeente  
Echt-Susteren. 

De ouderenpartij van Nieuwstadt heeft nog wel een enquête gehouden 
waaruit bleek dat een grote meerderheid van de Nieuwstadtse 
bevolking eigenlijk wél voor samenvoeging bij Sittard was. De binding 
met Sittard is historisch al groter en geografisch zou dat ook veel 
logischer zijn. Maar Sittard had juist de fusie met Geleen en Born en 
de daaraan gekoppelde gemeenteraad-verkiezingen achter de rug en 
wilden persé geen nieuwe verkiezingen uitschrijven.  
Dus werd Nieuwstadt een onderdeel van 
de gemeente Echt-Susteren. In het najaar 
2005, waren er diverse werkzaamheden 
aan de gang in en om Nieuwstadt. Er werd 
een verkeersweg aangelegd vanaf de auto-
snelweg A2 naar de Duitse grens en van-
daar naar het Duitse autowegennet. Deze 
weg, de N297n, heeft een grote impact op 
de infrastructuur en het landschap in en 
rond het dorp. 
Er moest een spoorbrug aangelegd worden en voor het wegverkeer 
werden ook 3 bruggen aangelegd. Zelfs voor kleine dieren is een brug 
bedacht en gebouwd, terwijl de fietser en voetganger op zeker 3 
plaatsen voor een afgesloten pad komt te staan.  
Ook waren er andere problemen; namelijk de aanleg van een groot 
distributieterrein voor overslag, afwerking en eindtransport van 
personenauto's; de zogenaamde 'Yard'. Gekoppeld hieraan een 
spoorlijnaftakking naar de bestaande spoorlijn. Ook waren er plannen 
voor de opheffing van een veelgebruikte overweg voor wandelaars en 
fietsers over deze spoorlijn. Een actiecomité Stichting de Groene 
Sporenwolf voerde hier stevig actie tegen. 


	Nieuwstadt nu.



