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NIEUWSBRIEF 
 

8 
 

 

    

 zondag 03-07-2022  
 

 
 

SORRY 
 De omvang van deze nieuwsbrief, en de daarbij behorende bijlagen, is veel 

groter dan u van ons gewend bent.  
De oorzaak daarvan zijn o.a. de ontwikkelingen in de laatste 2 maanden. 

 

 

Geachte wijkbewoner, 
 

Inmiddels is het ruim 2 maanden geleden dat wij jullie geïnformeerd hebben over de stand van 
zaken. Wij hebben echter niet stil gezeten en pogen jullie samengevat weer te geven wat er de 
afgelopen twee maanden gebeurd is. 
Bovendien dient deze brief als uitnodiging voor een belangrijke bijeenkomst.  

 

1.   Wij hebben opgevraagd:  
 

a. op 1 mei jl. bij de gemeente: (in het kader van de Wet Open Overheid – geldig vanaf 1 
mei 2022) alle met betrekking tot de besluitvorming van de nieuwbouwplannen 

relevante stukken. 

 Wij hebben per brief van 24 juni j.l. van de gemeente een hele bundel 
documenten ontvangen (totale pakketdikte ca. 5 cm.). 

 Deze documenten worden op dit moment omvangrijk en zeer gedetailleerd 
bestudeerd op de wijze waarop overleg en besluitvorming over het nieuwbouw-
plan plaats gevonden heeft.  

1. Bijzonder aandacht daarbij krijgt de onderbouwing vanuit de gemeente op 
welke gronden zij via een “kruimelprocedure” de ernstige overschrijding van 
het Bestemmingsplan kunnen toestaan. 

2. Reeds geconstateerd hebben wij dat ruim voor de planpresentatie van 31-
augustus 2021 overleg heeft plaats gevonden over dit plan en de contouren 
op hoofdlijnen al zijn bepaald. Daarbij heeft men de buurt, ondanks 
gemeentelijk beleid tot vergaande participatie, in zijn geheel niet betrokken. 
Hoewel men stelt dat ook de inwoners gelijkwaardig partners zijn. 

3. Jullie zullen begrijpen dat het gedegen uitpluizen van deze stukken nog 
enige tijd zal vergen om ze verantwoord te kunnen inzetten in onze verder 
procesgang. 

b. bij ZoWonen/Zuyderland (om volledig gedocumenteerd te zijn en te blijven): de op  
hun infoavond (d.d. 11 april j.l.) gepresenteerde PowerPoint presentatie. 

 Deze is door ons ontvangen op 26 april j.l.. 

 

2.   Wij zouden informeren: 
 

a. alle leden van de nieuwe gemeenteraad: over het feit dat men een bestemmings-
planwijziging wil doordrukken middels een zogenaamd “Kruimelplan”-procedure. In 
principe is het zo dat het college van B&W deze procedure alleen kan toepassen 
wanneer de afwijking van de bestaande voorschriften minder is dan 10% van de daarin 
voorgeschreven afmetingen. Blijkens ingewonnen informatie bestaat echter de 
mogelijkheid dat men de “Kruimelplan”-procedure kan toepassen (ook bij ruime 
overschrijdingen), hetgeen het college van B&W ook voornemens is om te doen. 
 

Is echter een bestemmingsplanwijziging nodig  

 dan heeft dat de goedkeuring van de gemeenteraad nodig. 
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 In dat geval zullen wij dit proces actief volgen en ook aanwezig zijn bij de 
besluitvormende gemeenteraadsvergadering. 
 

Indien wordt volstaan met een wijziging volgens de kruimelplanprocedure 

 Dan is het zinvol dat wij de politiek (gemeenteraad) onze standpunten 
verhelderen, zodat vanuit de politiek weerstand kan worden geboden tegen het 
besluit van B&W. 

 

Wij hebben besloten binnenkort een informatieavond te organiseren voor de leden 
van de gemeenteraad en onze wijkbewoners gezamenlijk. Zo kan de politiek ervan 
kennis nemen dat het niet een oproep van het wijkcomité WIJwonen is, maar dat dat 
een gezamenlijk ingenomen standpunt is. Bovendien kan de politiek dan ook ervan blijk 
geven hoe zij de belangen van burgers (hun kiezers) afzet tegen de belangen van 
instituten.  
Het zal ons benieuwen welk statement wij vanuit de politiek kunnen verwachten. 

 

3.   Alternatief plan namens het buurtcomité: 
 

a. Onze buurtgenoot architect Jos Dolhain heeft één 2-tal alternatieve plannen aan het 
buurtcomité gepresenteerd. Hij is erin geslaagd om een principeplan op te stellen dat 
qua massaliteit nagenoeg overeenkomt met de bestaande Baenje. 

b. De kenmerken daarvan zijn: 

 Schuttestraat - 4 bouwlagen; 

 Hoek Schuttestraat/Jubileumstraat - 3 bouwlagen; 

 Jubileumstraat (halverwege het bouwterrein) – 3 bouwlagen haaks op de straat 

 Jubileumstraat (einde bouwterrein – ter hoogte van kruising met Julianaplein) – 
2 lagen eveneens haaks op de straat. 

c. Wij konden dit plan nog niet aan de buurt voorleggen (dat gebeurt op de 
informatieavond – zie hierna), maar het voldeed volgens ons op hoofdlijnen aan 
hetgeen wij als buurt willen bewerkstelligen.  

d. Op de eerder genoemd informatieavond zal Jos dit plan nader toelichten. 
e. Gelet op de voorschrijdende procesgang hebben wij besloten om zodra dat mogelijk 

was het plan te presenteren aan de directies van ZOwonen en Zuyderland. Wellicht 
zou dat de initiatiefnemers tot “anders denken” aanzetten en daarom was het zaak daar 
zo snel mogelijk achter te komen. 
Jos Dolhain en een delegatie van ons buurtcomité, hebben dit plan op maandag 11 
juni jl. gepresenteerd aan mevrouw Janine Godderij (directeur/bestuurder ZOwonen) 
en de heer Roel Goffin en mevrouw Ageeth Bijl (directieleden Zuyderland): 

 Wij werden vriendelijk/zakelijk ontvangen; 

 Men:  
o wenste inhoudelijk niet op het plan van Jos Dolhain in te gaan omdat het 

naar hun mening niet voldeed aan hun Programma van Eisen; 
o dankte voor de getoonde inspanningen. 
o volhardde in hun standpunt en houden vast aan hun gepresenteerde plan 

door erop te wijzen dat zij herhaaldelijk overleg gevoerd hebben met de 
gemeente waarbij de contouren bepaald zijn en de stedebouwkundige 
verantwoording bij de gemeente ligt. 

o blijft van mening dat de overschrijding van het Bestemmingsplan door middel 
van de zogenaamde kruimelprocedure kan worden gecorrigeerd. 

o gaf als boodschap dat partijen zich nu moeten beraden op juridische 
stappen.  
Wij hebben laten weten dat wij die met vertrouwen tegemoet zien en 
deze stappen niet uit de weg zullen gaan. 
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Wij concludeerden:  

 Hun Programma van Eisen wordt de buurt dwingend  opgelegd en  

 dat het “Programme van Eisen” van de buurt hun geen moer interesseert. 
 

4. Wij ontvingen op 23 juni 2022 van de gemeente de 
volgende brieven (als bijlage bijgevoegd), waarin zij hun 
principestandpunt kenbaar maken: 

 

a. Brief d.d. 23-6-2022 aan WIJwonen – kenmerk Z/22/307427 
Het college van B&W heeft in haar vergadering van 14 juni jl. besloten om op 
hoofdlijnen in te stemmen met het ingediende (door ons gewraakte) 
schetsplan. 

Voor de toelichting wordt naar de volgende brief verwezen. 

b. Brief d.d. 22-6-2022 aan ZOwonen – zaaknr. Z/22/307427 registr.nr. 
DOC-221338936 
Voorwaarden voor de instemming: 

 Realiseren van een groene gevel richting Kastanjelaan. 
Wij begrijpen in het geheel niet waar deze voorwaarde vandaan komt. 
Daarover heeft ons comité zich nooit geuit. Wellicht dat het een 
politiek zet is, in die zin dat men de buurt, in dit geval de leden van 
het Comité (een aantal woont immers in de Kastanjelaan) “opnieuw” 
tegemoet komt.  
Wij laten ons hierdoor niet intimideren en/of paaien en blijven 
vasthouden aan ons standpunt om te komen tot een minder massaal 
plan. 

 Op korte termijn, voor begin van de zomervakantie door intiatiefnemers 
een bewonersbijeenkomst te organiseren  
Let wel:  

o Het is niet de informatieavond die wij bedoelen.  
o Het lijkt ons echter wel verstandig ook daar in zo groot 

mogelijke getalen te verschijnen. 
De gemeente geeft de initiatiefnemers te kennen dat het participatieproces niet 
deugde.  
Initiatiefnemers hadden de inwoners als gelijkwaardig partners in het 
proces moeten betrekken.  
Of dat ooit ook zo beleden wordt weigeren wij te geloven. Zeker als wij onze 
opgedane ervaringen tijdens de diverse overlegfases langs die meetlat leggen.  
Wij denken dat het spreekwoord: “Zij aten een hap, dronken een glas en alles 
bleef zo als het was” nog steeds geldt. Wij hebben er in ieder geval een hard 
hoofd in dat grote instellingen/instituten zullen “neerdalen” naar de burgers om 
hun wensen mee te nemen in hun plannen. 

 

5.   Wij informeerden: 
 

De bewoners van de Baenjehof 1 t/m 61 op 30 juni jl. per brief over onze rol m.b.t. de 
toestand rondom De Baenje. Een afschrift van deze brief met bijlagen treft u hierbij 
aan. 
Door  een perspublicatie op de site van “Sittard-Geleen.nieuws.nl werd de indruk 
gewekt dat de huidige toestand te wijten was aan de houding van de buurtbewoners 
ondanks het gevolgde participatietraject door de initiatiefnemers (ZOwonen/ 
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Zuyderland). Wij hebben gemeend dit beeld te moeten rechtzetten. Wij verwijzen u 
daarvoor naar de inhoud van genoemde brief. 

 

6. HUIDIGE TOESTAND DE BAENJECOMPLEX: 
 

            
 

        
 

       Dit is de toestand sinds deze week. Men probeert daarmee binnendringen in het pand 
te voorkomen. 
Deze toestand zal mogelijke van tijdelijke aard zijn en voortduren totdat over gegaan 
wordt tot sloop van de bestaande gebouwen. Daarvoor is vorig jaar al een vergunning 
verstrekt. 
Van buurtgenoten hebben wij berichten ontvangen dat men daarin een bepaalde  tactiek 
ziet om de leefbaarheid en dus de buurt onder druk te zetten. Dit met als doel dat de 
intiatiefnemers voor de bouw hun zin doorgedrukt krijgen. 
Wij laten ons hierdoor niet van de wijs brengen en blijven op de ingeslagen weg 
doorgaan. 

 

7. INFORMATIEAVOND: 
 

 Wij organiseren een informatieavond voor jullie als belanghebbende 
wijkbewoners en de leden van de huidige gemeenteraad; 

 Er wordt een groot aantal deelnemers verwacht, daarom zijn wij afhankelijk van een 
toereikende zaalgrootte. Foroxity biedt ons die gelegenheid, wij zijn hun daar zeer 
erkentelijk voor. 

o Helaas was geen zaal van een dergelijk omvang in de buurt beschikbaar. 
o Omdat velen van u een auto hebben (of kunnen car-poolen) en er voldoende 

parkeerruimte bij Foroxity beschikbaar is lijkt ons dat geen probleem, 
o De zaal ligt op de verdieping bereikbaar via de grote trap in de entreehal en 

voor mensen die moeilijk ter been zijn is er een lift beschikbaar. 

ACTUELE TOESTAND: 

 

 DICHTGETIMMERDE 
RAMEN/INGANGEN 

 BOUWHEKKEN RONDOM 
PERCEEL 

 VERLOEDERD TERREIN 
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 Wij presenteren aan de hand van lichtbeelden: 
o De gewraakte nieuwbouwplannen in verhouding tot onze buurt. 
o De tot op heden genomen acties. 
o Het alternatieve principeplan van buurtgenoot architect Jos Dolhain, die dit 

deel voor zijn rekening neemt. 
o De te nemen vervolgstappen 
o En ronden af met een vragen-/discussieronde.         

  

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
BIJLAGEN: 

1. Brief van gemeente d.d. 23 juni 2022 aan WIJwonen – kenmerk Z/22/307427 
2. Brief van gemeente d.d. 22 juni 2022 aan  ZOwonen – zaaknr. Z/22/307427 registr.nr. 

DOC-221338936 
3. Brief van WIJwonen d.d. 30 juni 2022 aan de bewoners van Baenjehof 1 t/m 61  

 
 

 

Wanneer: Woensdag 20 juli a.s. 

Waar:   FOROXITY - Lounge bar 

Tijd:      20:00 uur 

 

UITNODIGING 


