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Beste buurtbewoners, 
 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de vernieuwbouw van Sportpark 
Glanerbrook. In 2025 opent het nieuwe complex met 4 zwembaden, een ijshockeyhal, 2 
sporthallen en een overdekte wieler- en schaatsbaan. In deze brief vindt u een overzicht 
van de laatste stand van zaken. 
 
Ontwerpteam bekend 
Maandag 5 juli is bekend geworden dat architectenbureau NOAHH | Network Oriented 
Architecture de Europese aanbesteding heeft gewonnen voor het ontwerp. De komende 
dagen maakt NOAHH network Oriented Architecture kennis met de mensen waarmee ze 
samen aan de slag gaan, waaronder de begeleidingsgroep voor omwonenden. Meer 
informatie over NOAHH | Network Oriented Architecture vindt u op www.noahh.nl. 
 
Doe mee! 
Als omwonende van Glanerbrook weet u als geen ander wat er speelt in uw omgeving. 
Met uw inbreng kunnen we betere plannen maken en zorgvuldiger besluiten nemen. 
Daarom gaan we tijdens het ontwerpproces graag persoonlijk met u in gesprek. Wilt u 
samen met de begeleidingsgroep meedoen aan de gezamenlijke ontwerpsessies? Meld 
u dan aan bij glanerbrook@sittard-geleen.nl. Vermeld als onderwerp ‘meedoen aan 
ontwerpsessies’.  
 
Daarnaast kunt u ook online met ons meedenken, op een tijdstip dat voor u het beste 
uitkomt. Hiervoor hebben we een website ingericht op 
www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook. Neem er eens een kijkje. En registreer u dan 
meteen voor de e-nieuwsbrief van Sportpark Glanerbrook. Zo bent u altijd op de hoogte 
van het laatste nieuws. 
 
Vragen? 
Wilt u liever persoonlijk in gesprek? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Mirjam 
Roorda-Knape, tel. 06-29601074. Zij is omgevingsmanager voor de vernieuwbouw van 
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Sportpark Glanerbrook en daarmee het eerste aanspreekpunt voor de buurt. U kunt haar 
ook mailen, via mirjam.roorda-knape@sittard-geleen.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, 
namens dezen, 
Teammanager projecten,   
 
 
 
ing. J.T.A.M. Malik   
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