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Woensdag 27 maart 2013: “Verkoop Frans Klooster” 

De gemeente Sittard-Geleen is voornemens het Frans Klooster te verkopen. Het Frans Klooster betreft 
een te (her)ontwikkelen complex met een grote mate van vrijheid met betrekking tot de in te vullen 
functies. De gemeente Sittard-Geleen wil geïnteresseerden graag uitnodigen voor de 
verkoopprocedure. De gemeente Sittard-Geleen verkoopt het ‘Frans Klooster’ dat is gelegen in het 
centrum van Sittard op loopafstand van het intercity station en de historische binnenstad. Het object is 
een gemeentelijk monument met veel ontwikkelpotentie en een grote mate van flexibiliteit. De stad 
Sittard is van oudsher een onderwijsstad met verschillende HBO-opleidingen in de directe nabijheid 
van de binnenstad. De Universiteit Maastricht participeert in de ontwikkeling van de Chemelot 
Campus, met bedrijven als DSM, Sabic en Lanxess, als onderdeel van Brainport 2020. Deze campus 
trekt niet alleen studenten, maar ook internationale kenniswerkers in chemie en life-science naar 
Sittard. Om de aantrekkelijkheid van de stad verder te vergroten wordt er al ruim tien jaar intensief 
geïnvesteerd in de kwaliteit van het centrum. Het ontwikkelplan ‘Zitterd ReviSited’ heeft geresulteerd in 
nieuwe stedelijke woonmilieus, opwaardering van de openbare ruimte en versterking van de culturele 
en commerciële functies. In de directe nabijheid van het Frans Klooster wordt dit jaar gestart met de 
bouw van de Ligne, waarin een filmhuis, museum, bibliotheek en Zuyd Hogeschool (4.500 studenten) 
worden ondergebracht rondom een nieuw stadsplein. Het terrein (4,5 ha) rondom het Frans Klooster 
wordt voor de komende 10 jaar ingericht als park, waarbij bewoners zorgen voor de verdere 
functionele invulling en ingebruikname van dit gebied. Het Frans Klooster is in diverse perioden 
gebouwd en uitgebreid. Het object bestaat daardoor uit verschillende onderdelen waarvan in ieder 
geval de kapel behouden moet blijven. Voor de overige delen bestaat er een grote mate van vrijheid 
met betrekking tot herontwikkeling. 

Bron: website Gemeente Sittard-Geleen 

 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/
mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/website/

