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Stichting Behoud van Klooster, Kapel en 

Orgel zijnde het “erfgoed” van de zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen 

aan de Walramstraat 23 te Sittard.  
 

 

 

Beknopt jaaroverzicht 2012 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 

Alle activiteiten van de Stichting hebben tot doel het behoud van het Franse Klooster, Kapel en Orgel, met hulp van  

vrijwilligers, vrienden en sponsors. Voor de restauratie van het door brand beschadigde orgel (geschatte restauratie- en 

herplaatsingskosten 50.000 euro) heeft de Stichting een viertal benefietconcerten georganiseerd, die wat kwaliteit, 

bezoekersaantal en opbrengst betreft, een goed resultaat hebben opgeleverd. Verder hebben vrijwilligers in de paastijd  

120 paasstukjes gemaakt en verkocht. Daarnaast is er de doorlopende actie “vriend van het Franse klooster, Kapel en 

Orgel”, waarmee men voor 15 euro per jaar de doelstellingen van de stichting steunt. Men ontvangt hierbij vier keer 

per jaar het nieuwsblad en een persoonlijke uitnodiging voor de benefietconcerten. 
 

Deze opbrengsten hebben het mogelijk gemaakt dat de Stichting  ter vervanging van de door de brand beschadigde 

orgelonderdelen, “nieuwe” onderdelen heeft kunnen kopen. In september van dit jaar heeft de Stichting het door brand 

beschadigde en door vrijwilligers uit de Kapel gedemonteerde orgel voor het symbolisch bedrag van 1 euro van Orbis 

in eigendom overgenomen. 
 

De Stichting heeft zich ten doel gesteld het orgel na restauratie terug te plaatsen in de Kapel van het Franse klooster. 

Daarom is het van groot belang dat, zolang er nog geen duidelijke herbestemming voor het Franse klooster en de 

Kapel is, het kloostercomplex goed geconserveerd blijft en niet in verval raakt. Vrijwilligers hebben het afgelopen jaar 

in overleg met de eigenaar Orbis (tot december 2012) de directe omgeving en groenvoorziening rond de Kapel keurig 

bijgehouden om verloedering tegen te gaan. In december heeft de Stichting de waardevolle glas-in-lood ramen van de 

Kapel kunnen laten bekleden met houten panelen om vernieling te voorkomen. Dit project werd uitgevoerd en 

gesponsord door twee particuliere bedrijven en in samenwerking met de huidige eigenaar, de gemeente Sittard-Geleen.  
 

De Stichting heeft dit jaar regelmatig de media: krant, wijkbladen, regionale radio en regionale tv benaderd en internet 

(www.stichtingbehoudfranseklooster.nl) gebruikt om bij een breder publiek belangstelling te wekken voor het nog 

overeind staande Kloostercomplex (Franse klooster & Kapel) van het oude Maaslandziekenhuis aan de Walramstraat 

in Sittard.  
 

De Stichting is zich ervan bewust dat het Kloostercomplex alleen behouden kan blijven als er een goede 

herbestemming voor zal worden gevonden. Zij heeft hiervoor een werkgroep/denktank geformeerd, bestaande uit een 

aantal personen die naast kennis en inzicht ook passie hebben voor dit kloostercomplex. Bedoeld zijn: mensen die 

feeling hebben voor de historische, architectonische en maatschappelijke waarde en mogelijkheden van dit gebouw en 

die kunnen aanvoelen welke behoeften hieraan in de regio aanwezig zijn of in de naaste toekomst zullen zijn. Hiertoe 

zal in 2013 een visiedocument verschijnen om deze met belanghebbenden te bespreken. Met de huidige eigenaar heeft 

een verkennend gesprek plaats gevonden. Dat vond plaats tussen onder andere wethouder Guyt en een aantal 

vertegenwoordigers van de Stichting en de werkgroep.  
 

Uit de media, de persoonlijke contacten met de gemeente en het raadsbesluit is inmiddels duidelijk geworden welk 

beleid de gemeente voert ten aanzien van het Kloostercomplex en het aangrenzend terrein. Wat dit laatste betreft heeft 

dit de bestemming van “tijdelijk park” gekregen. Het Franse klooster is op de markt geplaatst en partijen kunnen met 

ideeën voor een herbestemmingsplan komen, die ook financieel goed onderbouwd moeten zijn. Binnen een jaar moet 

duidelijk zijn of er een goed herbestemmingsplan is. Komt dit er niet dan gaat de gemeente over tot (gedeeltelijke) 

sloop van het klooster. Ten aanzien van de Kapel voert de gemeente een ander beleid.  De gemeenteraad heeft daarbij 

het laatste woord over al of niet slopen.  
 

De Stichting blijft zich inzetten voor een goed onderbouwd herbestemmingsplan en probeert via netwerken partijen te 

vinden voor ontwikkeling en financiering van het plan.  
 

Sittard, 31 december 2012 
 

dhr. J. Smeets       dhr. E. Verleng 
bestuurslid        secretaris  
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