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Beste bewoner, 
 

Door de hevige wateroverlast zijn in verschillende gemeenten in Zuid-Limburg woningen 
onbewoonbaar geworden. We zijn hierdoor erg geraakt. Sinds een paar dagen zijn we 
dan ook samen met ZOwonen en Ad Hoc Leegstandsbeheer druk in de weer om het 
leegstaande zorgcentrum De Baenje in Sittard bewoonbaar te maken voor mensen die 
tijdelijk onderdak zoeken. Inmiddels zijn 18 studio’s klaar gemaakt om mensen op te 
vangen.  
 

Het gaat om tijdelijke noodopvang. De plannen om het terrein in de toekomst een andere 
bestemming te geven, zijn nog steeds actueel. We weten nog niet hoeveel mensen van 
deze tijdelijke woonruimte gebruik willen maken. Daarover verwachten we na het 
weekend meer duidelijkheid.  
Bij grote belangstelling, doen we graag ook een beroep op initiatieven van inwoners van 
onze gemeente. Denk aan mensen die het leuk vinden voor een ander te koken of die 
activiteiten willen organiseren voor eventuele kinderen. We willen er in ieder geval alles 
aan doen om de getroffen mensen, een warm welkom en thuis te bieden. We nodigen u 
als buurtbewoners ook uit om hierover mee te denken. Uw ideeën kunt u mailen naar 
john.vernaus@sittard-geleen.nl. Voor vragen over deze tijdelijke woonruimte ben ik ook 
telefonisch bereikbaar: 06-50633174. 
 

Tot slot. Kent u mensen die door de gevolgen van het hoogwater op zoek zijn naar 
vervangende woonruimte, totdat ze weer naar huis kunnen? Wijs hen dan gerust op dit 
initiatief. Het noodnummer voor deze woningen is 046-4209680 of mail naar 
noodopvang@zowonen.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, 
namens dezen, 
 
 

John Vernaus,  
Stadsdeelmanager  
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