
  
De Baenje (januari 2022) 

HARTELIJKE WELKOM! 
WIJ WAARDEREN UW KOMST.  



  
EVEN UW AANDACHT 



De Baenje 

De Baenje:    Verleden-heden-toekomst 



   WIJWONEN 
• Buurtcomité:  

• opgericht n.a.v. nieuwbouwplannen de Baenje. 

• hebben geen enkel bezwaar tegen een zorgcomplex voor ouderen 

• Doel:  

• zetten ons in voor en met de buurt om de pracht van dit historisch 
parkachtige deel van Sittard te beschermen en te behouden.  

• zullen zwaar inzetten op het veilig stellen van een evenwichtige 
wijkopbouw. 

• Mandaat door de wijk: 
• ondersteuning door ruim 92% van de 118 respondenten.  

 
WijWonen:   Even voorstellen 



   WIJWONEN 
• De leden van het Buurtcomité:  

(alfabetisch): 

• Bons, Michel 

• Brull, Roy 

• de Ree, Sieb 

• Eijgelshoven, Harry 

• Fleischeuer, Win 

• Jansberg, Ari 

• Schaeken, Cyriel 

• Wante, Ralph 

 
WijWonen:   Even voorstellen 



De Baenje 

De Baenje:   Haar omgeving in vogelvlucht 



De Baenje 

De Baenje:   Haar locatie 

De Baenje 



De Baenje 

Stadspark    
(ID: 521655)  

Villapark   
(ID-521579-521602) 

De Baenje 

De Baenje:   En haar monumentale omgeving 

De Baenje 

Villapark 
(ID 521579-521602) 

Stadspark 
(ID 521655) 

Rijksmonumenten 



De Baenje 
Verleden, heden, toekomst 

De Baenje:   Haar monumentale buren 

- 70 woningen 

- Uniek, om te   

  koesteren. 



Verleden, heden, toekomst 

De Baenje:   Hoe het begon 

Ontstaansgeschiedenis van “De Baenje” 
                                                                                                 (in het kort) 



   

1970 …. Huize Caritas (1950), onderdeel van Klooster Agnetenberg, en Mariahof (Overhoven) zijn 
sterk verouderd. 

1974 Toestemming van de overheid voor nieuwbouw voor 130 bewoners. 

1974-’75 Onderzoek naar geschikt terrein in cq. aan de rand van de binnenstad. 
Het “Baenjeterrein” is, uit 15 beschikbare terreinen, aangewezen als dé bouwlocatie. 

1975-’80 • Planvorming door arch.buro Swinkels-Salemans (ook arch. v. stadskantoor). 

• Inspraakrondes, procedures, omwonenden protesten. 

1980 Toestemming  door Raad van State, na jaren vertraging vanwege bezwaren tegen: 
• Bebouwing van de aangewezen locatie. 
• Het bouwplan, waarvan aangepaste versie tot toestemming leidde. 

1981 Start bouw. 

1982 12-13-14 december , verhuizing bewoners Caritas en Mariahof (Overhoven) naar 
Verzorgingstehuis “De Baenje”, sinds 1-1-2000 geëxploiteerd door Zuyderland. 
(voorheen: Orbis medisch en zorgconcern) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 26 februari, verhuizing bewoners “De Baenje” naar nieuwbouw “Hof van Serviam”. 

(Odasingel). 

De Baenje:   Ontstaansgeschiedenis HET VERLEDEN 



De Baenje:   Bijzondere kenmerken (1) 

       Verruimend voorterrein Verruimend voorterrein 

1 

1 

2 

2 



 
 

 

Acceptabele  architectuur 
in deze kleinschalige, 
villapark-omgeving: 

 

• Gelede bouwblok 

• Evenwichtige 
maatvoering 

• Gepaste bouwhoogte 

• Schuine daken 

• Parkachtig groen 

 

De Baenje – bijzondere kenmerken (2) 

Aan omgeving aangepaste massaliteit …….. 

…..en architectuur 



 
 

De Baenje – evenwichtige relatie tot omgeving 



Verleden, heden, toekomst 

De Baenje:     Alweer? 

De hierna volgende nieuwbouwtekeningen 

zijn de gepresenteerde plannen. 



   

01-03-2021 Leegstand “De Baenje”, Ad Hoc bewoning, tijdelijk noodopvang vluchtelingen. 

31-08-2021 Presentatie nieuwbouwplan door initiatiefnemers (ZoWonen/Zuyderland). 
• Omvang 136 wooneenheden; 
• Hogere verdiepingshoogte dan huidige gebouw; 
• Massaliteit:  

− 4 resp. 6 etages plus installatie op dak (2,60m),  
− thans 3 etages + dak. 

18-10-2021 Informatie wijk over nieuwbouwplannen en enquêtering door Buurtcomité 
WijWonen. 
Resultaat:   

• 118 respondenten, waarvan 92,4% tegen dit nieuwbouwplan is. 

16-11-2021 
        en 
07-12-2021 

Online constructief overleg met Wethouder Pieter Meekels en diverse bij het 
project betrokken ambtenaren. 
Resultaat: 

• Overleg weth. Meekels met directeur-bestuurder Janine Godderij (ZoWonen); 
− Geen bouwvergunning aanvraag voor dit gepresenteerde nieuwbouwplan; 
− Overleg initiatiefnemers over vermindering aantal zorgeenheden; 
− Initiatiefnemers zullen aantal scenario’s uitwerken rekening houdend met bezwaren van 

de wijk; 
− Bij deze scenario’s is een goede afweging te maken tussen maatschappelijk belang, 

buurtbelang en ruimtelijk kwaliteit. 

De Baenje:   De ontwikkelingen HET HEDEN 

Oprichtingsbijeenkomst  



Toetsingskader van gemeente voor nieuwbouwplannen 

DUS ….. 



De Baenje 
Verleden, heden, toekomst 

  

Waardering ruimtelijke inpassing? 

De Baenje:     Monument  (1)- uitbreiding? 

Toets aan Nota Ruimtelijke kwaliteit Gemeente Sittard-Geleen 



Deze bewoner heeft een groot 
gezin en wil daarom zijn monument 
uitbreiden. 
Krijgt hij daarvoor een vergunning? 
 

Wat vindt u hiervan? 
 

Een irrelevante vraag overigens. 
 
Hoezo? 

  

Waardering ruimtelijke inpassing? 

De Baenje:     Monument (2) - uitbreiding? 



De Baenje:     Situatie bestaand en nieuwbouw (on hold gezet) 

   Bestaand   Nieuw 



De Baenje:     Overlapping bestaand-nieuw 

Bestaand 

Nieuw 



De Baenje:     Vogelperspectief nieuwbouwplan 



De Baenje:     Gevelimpressie “hoogbouw” Schuttestraat 



De Baenje:     Perspectief  nieuwbouw hoek Schuttestr./Jubileumstr. 



 De Baenje:     Gevelimpressie “laagbouw” Schuttestraat 



De Baenje:     Gevelimpressie “laagbouw” Jubileumstraat    



De Baenje:     Vigerende bestemmingsplan - 1 

Alle in plangebied 
voorkomende bestemmingen 



De Baenje:     Vigerende bestemmingsplan - 2 

In plangebied voorkomende 
bouwvlakken en maatvoeringen 



De Baenje:     Nieuwbouw in vigerende bestemmingsplan  

Situering nieuwbouwplan 
binnen bestemmingsplan 



   

HET BESTEMMINGSPLAN versus NIEUWBOUWPLAN 

DE OVERSCHRIJDINGEN: 
• deels bebouwing van “bestemming groen” 
• bouwvlakken worden overschreden 
• goothoogte (max. 9m), bedraagt echter 13,80m. (4 verd.) resp.  20,8m. (6 verd.) 
• bouwhoogte (max. 12m), bedraagt echter 16,40m. resp. 23,40m. 

 

CONCLUSIE WIJWONEN:  
HIER IS SPRAKE VAN AANZIENLIJKE OVERSCHRIJDINGEN 

BESTEMMINGSPLANWIJZIGING: 
• gemeente overwoog bestemmingsplanwijziging conform de 

“Kruimelgevallenprocedure” 
 

HOE GROOT MAG EEN KRUIMELGEVAL ZIJN ….. ?? 

ATTENTIE: 
• Bestemmingsplanwijziging kan alleen plaatshebben met instemming van de 

gemeenteraad. 
• Voor de alternatieve scenario’s is wellicht een BP-wijziging nodig. 
• Wij blijven waakzaam dat dat niet strijdig is met het wijkbelang en vertrouwen 

erop dat de politiek onze belangen steunt. 

De Baenje:   Aanpassing bestemmingsplan 



Vergelijking bouwhoogtes, gemeten vanaf peil. 

De Baenje:     Vergelijking Bouwhoogtes  - 1 



Confrontatie bouwhoogtes. 

De Baenje:     Vergelijking Bouwhoogtes - 2 



   

WAAROM MEGALOMAAN i.pl.v. WIJK-EVENWICHTIG? 

TOTSTANDKOMING huidige “De Baenje” (1975-1980): 
• Ernstige bezwaren indertijd van de buurt tegen gepresenteerde plan: 

o Bouwhoogte teruggebracht tot maximaal 3 bouwlagen (9 m’), 
o Geen massieve blok, vandaar de geledingen (sprongen) in de bouwblok, 
o Geen plat dak, dakvorm aanpassen aan de daken in de omgeving, 
o Plan inbedden in groen (parkachtige uitstraling), 

 

DAARMEE WAS COMPROMIS BEREIKT. 

TOTSTANDKOMING nieuwe “De Baenje” (2021- ..?..): 
• L’histoire se répète, ……………………. Terug bij af!? 

WijWonen: 
a. Wij begrijpen dat er iets gedaan moet worden om “De Baenje” functioneel te 

maken voor een optimale verzorging van bewoners, 
b. Wij willen echter vasthouden aan het bestaande bouwvolume en de architec-

tonische elementen (dakvorm, geledingen, etc.) als golden voor huidige gebouw, 
c. Punt ”a” en “b”, strijdig met elkaar?  
      In het geheel niet, mits  minder wooneenheden (kleinschalig: .?. i.pl.v. 136 won). 
a. Is het dan nog efficiënt en rendabel?  
 

JA:  Het bewijs ligt om de hoek! 

De Baenje:   Aanpassing bestemmingsplan 



 HET BEWIJS !!!!! 

- Gebouwd 2013 
- Kleinschalig 
     (16 eenheden) 
- Maat passend in 
   straatbeeld 
- Omgeving niet    
   monumentaal 
- Rendabel:   
   Nog steeds in  
   handen van 
   initiatiefnemers 
- Efficiënte bedrijf- 
   voering. 
    
 
 
 

Waardering: 

8,9 
Zorgkaart Nederland 



   WIJWONEN 
• Duidelijk geweest?:  

• wij vertrouwen erop dat u voldoende duidelijkheid gekregen heeft over de 
ontwikkelingen rondom de Baenje. 

• Waar hebben wij geen oren naar: 
• verdozing en massaliteit/grootschaligheid; 
• rentabiliteit boven een evenwichtige wijkopbouw.  

• Ons einddoel:  
• het bereiken van een voor de buurt aanvaardbare oplossing zodat wij een 

nieuw verzorgingshuis krijgen dat in de wijk past. 
• voor het behalen daarvan schuwen wij niet de (mogelijk langdurige) 

procedurele weg.  
 

 

      WIJ VERTROUWEN DAARBIJ OP UW SUPPORT 

WijWonen:   Tot slot ……. DE TOEKOMST 



De Baenje:     Nog vragen……. ? 

Bedankt voor uw aandacht! 
Vragen? 



De Baenje:     Dat was het dan! 

Bedankt voor uw aandacht! 
Vragen? 

   NIET VERGETEN! 


