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Geachte wijkbewoner, 
 

a. Het architectenoverleg:  
a. 19 september en 10 oktober jl. heeft overleg plaatsgevonden 

samen met de archtitect van ZOwonen/Zuyderland en onze architect Jos Dolhain. 
Doel was om te komen tot een kruisbestuiving tussen de architecten voor het 
verkrijgen van een voor partijen aanvaardbaar plan. 

b. Het overleg is volstrekt mislukt omdat de plannen van onze architect gefileerd en 
afgedaan werden als niet passend in het zorgconcept. 

 
b. Uitslag enquête van oktober jl.: 

a. Deze enquête is uitermate positief verlopen en kende een nog beter resultaat als 
de vorig jaar gehouden enquëte. De resultaten motiveren ons om op de ingeslagen 
weg door te gaan. De opmerkingen van de initiatiefnemers voor de nieuwbouw dat 
er binnen de wijk steeds meer mensen zijn die positief zouden staan ten opzichte 
van het door ons gewraakte massale nieuwbouwplan van de nieuwe Baenje blijken 
volstrekt onterecht. 

b. De overduidelijke resultaten zijn: 
  Enquête 2022  Enquête 2021 

     

Tegen het nieuwbouwplan van ZOwonen/Zuydeland  193 pers.  108 pers. 
     

Voor het nieuwbouwplan van ZOwonen/Zuyderland  3 pers.  0 pers. 
     

Geen mening  11 pers.  9 pers. 
     

Niet thuis  27 adressen  30 adressen 
 

Het aantal tegenstanders is met 80% toegenomen. 
 
c. Publicatie gemeenteblad (9-11-2022): Aanvraag omgevingsvergunning 

ingediend: 
De aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van een zorgcentrum 'de Baenje' is 
op 31 oktober 2022 ingediend. (zie bijlage 1). Hiertegen kan nog geen zienswijze of 
bezwaar worden ingediend. Die mogelijk is pas wanneer de omgevingsvergunning 
verleend is. 
 

d. Reactie college van B&W op brief d.d. 9-9-2022 van het GOB: 
a. Een kopie van de brief d.d. 9 september 2022 van het GOB heeft u bij nieuwsbrief 

nr. 9 ontvangen. Voor uw gemak hebben wij deze nogmaals herbij gevoegd. (zie 
bijlage 2.1) 

b. Voor het antwoord op deze brief van het college van B&W verwijzen wij naar 
bijlage 2.2. 

 

 

Aan de vooravond van Sinterklaas willen wij de balans opmaken van 
hetgeen na de laatste nieuwsbrief van 15 september jl. gebeurd is en wat 
ons nog te doen staat. Daarbij zullen wij blijven vasthouden aan een 
nieuwbouwplan met een acceptabele hoogte. 
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e. Gemeenteraadsvergadering van 10-11-2022 – ingediende motie door 
Stadspartij Sittard-Geleen: 
a. Middels een email op 4 november jl. hebben wij julli  van deze raadsvergadering op 

de hoogte gesteld en een oproep gedaan deze bij te wonen. Daaraan is door een 
representief aantal wijkbewoners gevolg gegeven. 

b. De daarin behandelde motie “Vreemd aan de orde van de dag” (agendapunt 11) 
werd pas laat op de avond behandeld en is uiteindelijk door de raad verworpen. 

c. Voor een verslag van deze raadsvergadering verwijzen wij naar bijlage 3. Voor 
degene die er behoefte aan heeft om agendagpunt 11 van deze raadvergadering 
terug te kijken is op de laatste pagina van deze bijlage beschreven hoe je de 
vergadering online terug kunt kijken. 

d. Resumerend: 

 De raad meent dat zij in deze niet corrigeren kan optreden. 

 Er is mediation tussen de partijen (ZOwonen/Zuyderland en WijWonen) 
voorgesteld en toegezegd. Inmiddels hebben wij daarvoor een uitnodiging 
ontvangen. 

 De motie is zoals gezegd verworpen. 

 Daarmee is in deze kwestie het politieke proces nagenoeg afgerond en 
zullen wij vervolgstappen moeten ondernemen. 

 Kijken jullie zelf, na raadpleging van het verslag van de raadsvergadering, 
hoe de politiek haar standpunt ingenomen heeft en oordeel zelf. 

 
f. Hoe nu verder 

a. Het buurtcomité heeft de te nemen vervolgstappen onder de loep genomen.  
b. Wij hopen dat medation tot passende oplossing zal bijdragen om hoogbouw te 

vermijden en dat verdere juridische stappen niet genomen hoeven te worden.  
 
 
Wij blijven jullie op de hoogte  
houden en wensen jullie een  
fijne pakjesavond en feestdagen 
 
Met vriendelijke groeten,  

          
 
 
 
 
BIJLAGEN: 
 
 

bijlage 1     - 2022-11-07 Publicatie gemeenteblad nr. 49992 
bijlage 2.1  - 2022-09-09 GOB - Brief ex art. 43 RvO inz. ontwikkelingen geplande nieuwbouw zorgcentrum de Baenje 
bijlage 2.2. - 2022-10-21 Brief B&W aan N.Wetzels gob iz Zorgcentrum de Baenje 
bijlage 3     - 2022-11-10 Verslag raadsvergadering agendapunt 11 
 

 

 

 


