Aan: Alle fracties, vertegenwoordigd in de Raad van de gemeente Sittard-Geleen
Betreft: Ontwikkelingen rond natuurgebied de Schwienswei II
Sittard, 31 maart 2021,

Geachte fractievoorzitter,
Stelt u zich eens voor: Op een dag staat met dikke letters op de voorpagina van de krant dat u een
heleboel nieuwe buren krijgt. Ze wonen binnenkort (in snel wisselende samenstelling!) bij u om de
hoek in honderden zg. ‘eco-lodges’, richten zich enkel op persoonlijk vermaak en hebben geen énkele
band met u of uw leefomgeving. Daarbij worden hun vakantiehuisjes gebouwd in en rond één van de
weinige stukken natuur die onze gemeente nog rijk is. Een gebied, dat wij dagelijks gebruiken voor
rust en ontspanning en wat een enorme positieve bijdrage levert aan onze woon- en leefomgeving.
Tenslotte zorgen al die nieuwe buren voor extra verkeer, extra geluid en extra drukte in een toch al
zeer dichtbevolkt gebied! Recentelijk overrompelde dit alles de omwonenden van het zwembad en
het oude CIOS-terrein in Sittard Noord-Oost1.
Op 5 november 2020 hebben wij ons tot u gericht in een brief, welke u op de lijst van ingezonden
stukken terug kunt vinden, om onze zorgen, vragen en bezwaren ten aanzien van dit voornemen
kenbaar te maken. Tevens hebben wij verzocht ons te informeren over alle plannen, voornemens en
ontwikkelingen in en rond het zwembad, het oude CIOS-terrein en de Schwienswei.
Tot op heden hebben wij van geen enkele Raadsfractie een reactie mogen ontvangen. Een
teleurstellend resultaat! Ook zijn wij verbaasd dat geen enkele fractie een helder standpunt
uitspreekt over de toekomst van de Schwienswei en onze woonomgeving, over de bouw van dit
enorme vakantiepark, over de maatschappelijke en ecologische gevolgen van al deze plannen of over
de betrokkenheid en inspraak van de omwonenden in dit totale voornemen.
Wij hopen ditmaal op een spoedig antwoord, zodat omwonenden en andere belanghebbenden een
duidelijk en transparant beeld krijgen van uw betrokkenheid en standpunt in dezen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Actiegroep Omwonenden Schwienswei2,
Jolanda van der Zeeuw
Marleen van Rijnsbergen
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U noemt dit ook wel het ECSC-terrein
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