Betreft:
Informatiebijeenkomsten herontwikkeling vrijkomende
onderwijs- en sportlocaties Grevenbicht-Obbicht
Sittard-Geleen, 27 augustus 2020

Geachte lezer,
Op 8 juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met de realisatie van de unilocatie in het
middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Naar verwachting wordt het
ontwerpbestemmingsplan van de unilocatie én de vrijkomende sportlocaties in het najaar ter
inzage gelegd.
Ideeën voor de vrijkomende locaties
Parallel aan dit traject gaan we graag met omwonenden en andere belangstellenden in
gesprek over de concrete invulling van de vrijkomende onderwijs- en sportlocaties in beide
kernen. Voor de schoollocaties van Basisschool De Kingbeek in Grevenbicht (Sint
Catharinaplantsoen) en Obbicht (Sint Willibrorduslaan) wordt gedacht aan woningbouw. De
twee huidige sportlocaties in Grevenbicht (Staai) en Obbicht (Kasteelweg) worden ingezet
voor natuur- en landschapsontwikkeling. We horen graag ook uw ideeën en wensen voor
deze locaties, zodat we samen kunnen werken aan nieuwe initiatieven die de dynamiek,
leefbaarheid en het landschap in beide kernen versterken.
Denkt u met ons mee?
Tijdens informatiebijeenkomsten op 14 en 16 september informeren we u verder en wisselen
we graag van gedachten over de concrete invulling van de locaties. In verband met de
coronamaatregelen en het daarbij horend maximaal aantal bezoekers houden we zowel in
Grevenbicht als in Obbicht op één avond twee identieke bijeenkomsten. De eerste
bijeenkomst begint om 18.30 uur, de tweede om 20.30 uur. Tijdens de bijeenkomst in
Grevenbicht staat de herontwikkeling van de vrijvallende onderwijs- en sportlocatie in
Grevenbicht centraal. In Obbicht praten we over de herontwikkeling van de vrijkomende
onderwijs- en sportlocaties in die kern.
Schematisch ziet dat er zo uit:
Maandag 14 september in Oos Hoes, Schoolstraat 2 in Grevenbicht.
- Van 18.30 - 20.00 uur
- Van 20.30 - 22.00 uur
Woensdag 16 september in Harmoniezaal Concordia, Koestraat 8 in Obbicht.
- Van 18.30 - 20.00 uur
- Van 20.30 - 22.00 uur

Wilt u een van de bijeenkomsten bijwonen en meepraten, dan kunt u zich tot 8 september
a.s. per mail aanmelden via clusterbeleidunitondersteuning@sittard-geleen.nl onder
vermelding van naam, adres en aantal personen en de bijeenkomst van uw voorkeur.
Gezien de beperkte groepsomvang vragen we u om bij voorkeur met 1 persoon, doch in
ieder geval niet met meer dan 2 personen per huishouden of vereniging aan te melden.
Iedereen ontvangt een bevestiging per mail, waarbij we – als er meer belangstelling is dan
plaats in de zaal – ons het recht voorbehouden het aantal deelnemers per huishouden of
vereniging te beperken.
Mochten deze bijeenkomsten als gevolg van eventuele aangescherpte coronarichtlijnen niet
door kunnen gaan, dan informeren wij u hierover.
Vanzelfsprekend zal van de bijeenkomsten een verslag worden gemaakt.
Schriftelijk reageren
Bent u niet in de gelegenheid om één van deze bijeenkomsten bij te wonen? Of zitten de
bijeenkomsten al vol, maar heeft u wel ideeën die u graag met ons wilt delen? Laat het ons
weten via bijgevoegd antwoordformulier.
Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze digitale
nieuwsbrief. Dit kan door te mailen naar online@sittard-geleen.nl (let op, u kunt zich op dit
adres niet aanmelden voor de bijeenkomsten).
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen, neemt u dan contact op met
Ronald Suykerbuyk, beleidsmedewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling, via nummer
14 046 of per mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl .
Wij hopen u tijdens één van deze bijeenkomsten te begroeten.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,
namens dezen,
Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

J.G.C. Laugs

