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Voorafgaand aan beantwoording gaan wij iets dieper in op de voorgeschiedenis 
van de ontwikkeling van een nieuw medisch centrum voor de wijk de Baandert. 
Reeds meer dan 7 jaar zijn de artsen, fysiotherapeuten en de apotheek op zoek naar 
een nieuwe locatie voor een adequate en ruimere huisvesting van een medisch centrum. 
Ook de gemeente Sittard-Geleen onderschrijft het belang om het medisch centrum voor 
de wijk de Baandert te behouden.
De locatie van het voormalig gemeenschapshuis was in de beginfase ook reeds in 
beeld. Helaas kon het gebouw toen niet worden verworven. Daarna heeft de gemeente 
samen met de initiatiefnemers circa 15 locaties in de directe omgeving onderzocht. In 
deze voorbereidingsfase heeft de gemeente informatieavonden georganiseerd voor 
omwonenden en het wijkplatform. Eerder was nieuwbouw op de locatie in de groenzone 
langs de Hemelsley vanuit perspectief van de gemeente een aanvaardbaar alternatief. 
Vanuit de wijk was hiervoor geen unaniem draagvlak. Ongeveer 2 jaar geleden kwam 
het voormalige gemeenschapshuis weer te koop. In het kader van de ladder van 
duurzame stedelijke ontwikkelingen zijn, ondanks vergaande planontwikkeling elders, 
initiatiefnemers toch aan de onderhandelingstafel aangeschoven en hebben het pand en 
de grond van het voormalige gemeenschapshuis alsnog kunnen verwerven. Het 
wijkplatform de Baandert en een groot deel van de wijkbewoners waren verheugd met 
dit nieuws. Ook de gemeente was positief over deze locatie. Het perceel van het 
voormalige gemeenschapshuis heeft de bestemming ‘maatschappelijk’. Hierop kan een 
medisch centrum gerealiseerd worden. Een op de toekomst gericht modern medisch 
centrum heeft de behoefte aan meer ruimte. Ook dienen extra parkeerplaatsen e.d. op 
eigen terrein gerealiseerd te worden. Vandaar dat een deel van het totale plan voor een 
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Beantwoording vragen fractie SPA ex art. 43 RvO 
inzake beginspraak Medisch Centrum Baandert

Op 20 juni jl. hebben wij uw brief/mail ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO over 
beginspraak medisch centrum de Baandert. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van 
de bezwaren van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning voor een nieuw 
medisch centrum op de locatie van het voormalige gemeenschapshuis de Baandert op 
de hoek Henri Weltersstraat/Frans Erensstraat.
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Onderstaand treft u onze antwoorden aan.
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Het college onderschrijft dat er duidelijkheid hoort te zijn. In dit geval is duidelijk 
aangegeven dat het plan grotendeels aan het bestemmingsplan voldoet en 
bewoners zijn vooraf in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over het 
plan (beginspraak). Reacties zijn zoveel mogelijk in het plan verwerkt.

De gemeente Sittard-Geleen beschikt over de in de artikel 150 Gemeentewet 
verplicht gestelde inspraakverordening.
Beginspraak is (nog) niet wettelijk verplicht, maar wordt daar waar mogelijk 
toegepast. In het voortraject is het conceptplan besproken met de directe 
omwonenden en het wijkplatform de Baandert.
Het naar voren brengen van zienswijzen is geregeld in het kader van de in de 
Algemene wet bestuursrecht opgenomen Uniforme Openbare
Voorbereidingsprocedure, die voor dit plan gevolgd wordt.

Tijdens de bezwaartermijn is een pro forma bezwaar ingediend dat inmiddels 
inhoudelijk gemotiveerd is en ter advisering wordt voorgelegd aan de commissie 
bezwaarschriften. In het voortraject zijn wensen geuit, veelal mondeling. 
Daarnaast zijn er schriftelijke vragen gesteld die ook schriftelijk zijn beantwoord. 
Wensen waarmee rekening gehouden is in het plan zijn o.a. het behoud van 

Vraag 3
Kunt u een overzicht geven welke bezwaren omwonenden wanneer hebben ingebracht 
en wat daarmee is gedaan, inclusief de communicatie met de betreffende bewoners 
omtrent de inhoudelijke afwegingen en afhandeling van elk bezwaar afzonderlijk?

Vraag 2
Waar in de gemeentewet wordt aangegeven hoe het opkomen voor verschillende 
belangen geregeld is en of daar een prioritering in is aangebracht? Zo nee, waarop 
baseert u uw handelen in deze kwestie en in het algemeen?

Vraag 1
Bent u het met SPA eens dat het uiterst noodzakelijk is om voor burgers duidelijk te 
omschrijven wat beginspraak is, hoe informatie wordt verwerkt en terug 
gecommuniceerd met degenen die iets inbrachten, wat er nog kan veranderen in de 
plannen ten gevolge van door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, dat 
voorafgaande aan elke bijeenkomst duidelijk gecommuniceerd moet worden welke 
ruimte in de plannen er nog is e.d.?

medisch centrum ook buiten deze bestemming ligt. Het concept-plan is gepresenteerd 
aan de omwonenden en het wijkplatform in een inloopbijeenkomst. Direct omwonenden 
hebben hun wensen en aandachtspunten ingebracht. Deze punten zijn zoveel mogelijk 
in het plan verwerkt in combinatie met de adviezen van de ARK (Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit). Ook zal initiatiefnemer maatregelen treffen om overlast tijdens 
sloop en bouw te minimaliseren. Omwonenden en leden van het wijkplatform zijn tevens 
actief uitgenodigd om de behandeling van het plan in de ARK bij te wonen. Wij zijn van 
mening dat er een intensief en gedegen traject is doorlopen samen met de bewoners, 
het wijkplatform en initiatiefnemers ten aanzien van de locatiekeuze. Ook heeft in dit 
traject de portefeuillehouder nog persoonlijke gesprekken gevoerd met omwonenden 
over het plan.
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Omwonenden zijn als belanghebbenden aangemerkt. Met hun wensen is daar 
waar mogelijk rekening gehouden.

mr. J. 
burg#

Vraag 6
Welke lering trekt het college uit het bovenstaande?

Vraag 4
Kunt u in het concrete geval aangeven hoe het college tot de afweging is gekomen dat 
de belangen of bepaalde belangen van de omwonenden ondergeschikt zijn of zouden 
zijn aan die van de overige belanghebbenden?

Vraag 5
Kunt u aangeven waarom u omwonenden niet als volwaardige belanghebbenden 
erkende en als zodanig behandelde en derhalve geen beginspraak toepaste voordat er 
vergaande planontwikkeling en defacto besluiten genomen werden?

Er heeft een algemene belangenafweging plaatsgevonden door de gemeente 
waarbij beoordeeld wordt of wordt voldaan aan gemeentelijk beleid en wet- en 
regelgeving. In een individueel geval kan het zijn dat men niet tevreden is over de 
uitkomst. Het college is echter van mening dat het overgrote deel van de wijk zich 
kan vinden in het plan; het behoud van het medisch centrum in de wijk op deze 
locatie en in deze vorm. In specifiek geval heeft het college de wensen van de ARK 
gevolgd ten aanzien van het ontwerp en niet de wens van een omwonende om zijn 
uitzicht op de kerk te behouden.

groenstrook en bomen langs de Frans Erensstraat, geen cliënteningang aan de 
Frans Erensstraat en achterom afsluiten met hek in de nachtelijke uren. Daarnaast 
zijn afspraken gemaakt om maatregelen te treffen om overlast tijdens de bouw te 
voorkomen (o.a. tegen stofoverlast).

Daar waar het over communicatie en beginspraak gaat, zal dat voor ons college 
altijd een belangrijk aandachtspunt zijn.
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