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Aan 

de bewoners van de omgeving Peelveldlaan  

 

 

Roermond, 3 januari 2023 

 

Sloop voormalig BC Broekhin Swalmen 

 

 

 

Beste lezer, 

 

Op 1 april 2021 heeft u een brief ontvangen waarin wij u hebben geïnformeerd over de uitgestelde 

sloop van het Bisschoppelijk College Broekhin aan de Peelveldlaan 60, omdat er vermoedelijk 

beschermde vleermuizen aanwezig waren in het voormalige schoolgebouw. De vleermuizen hebben 

een andere verblijfsplaats gevonden waardoor ze  niet meer aanwezig zijn in het gebouw. Het gebouw 

kan dus gesloopt worden. Via deze brief informeren wij u over hoe en wanneer de 

sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, en bij wie u terecht kunt als u vragen heeft. 

 

Vleermuizen hebben nieuw verblijf  

Er bleken inderdaad vleermuizen aanwezig te zijn in het voormalig schoolgebouw. De afgelopen 

maanden hebben wij gezorgd voor een alternatieve verblijfplaats voor de vleermuizen bij de 

gemeentelijke gymzaal, naast de voormalige school. Een ecoloog heeft het voormalig schoolgebouw 

daarna verschillende keren onderzocht en geconcludeerd dat de vleermuizen niet meer aanwezig zijn. 

Dit betekent dat het gebouw nu gesloopt kan worden. De gronden waar het schoolgebouw staat 

worden na de sloop ontwikkeld tot een bedrijvenlocatie door de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-

Limburg BV (OML).  

 

Wanneer start het slopen?  

De sloop van het voormalige schoolgebouw start op maandag 9 januari 2023 en eindigt, naar 

verwachting, op 30 april 2023 (week 17).  

 

De werkzaamheden vinden plaats van: 

• maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur  

• zaterdag van 07.00 tot 12.00 uur 



Wie voert de sloop uit?  

Milieutechniek Reuver BV en Thijssen Emans & Co BV sloopt het gebouw in opdracht van de 

gemeente. Er worden al voorbereidingen getroffen voor de sloop, zoals het verwijderen van 

onderdelen die hergebruikt kunnen worden. Op maandag 9 januari begint het slopen van het gebouw. 

Het is de bedoeling alle sloopwerkzaamheden zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast voor 

de omgeving uit te voeren. 

 

Hoe wordt het gebouw gesloopt?  

De sloper, gemeente en ontwikkelaar proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom 

begint de sloper aan de achterkant van het gebouw. Hij gebruikt verschillende machines om de sloop 

uit te voeren. De voorkant van het gebouw aan de Peelveldlaan dient als afscherming voor de 

woningen aan de overkant van de Peelveldlaan.  

 

Het bouwverkeer maakt gebruik van de ingang op de Heydweg.  

 

Zie voor meer informatie onderstaande tekening, figuur 1 waarop de aan- en afvoerroute is 

aangegeven.  

 

Figuur 1: aan- en afvoerroute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het terrein staan bomen. Voor deze bomen is een kapvergunning verleend om de sloop te kunnen 

uitvoeren en om bedrijfskavels te kunnen maken. Voor elke boom die we kappen, planten we een 

boom terug op een andere locatie (aan de Oost-tangent).  

  



Wat gebeurt er na de sloop? 

Zodra de sloop van het voormalige schoolgebouw is afgerond, is OML-eigenaar van het terrein. In de 

tussentijd wordt een nieuw bestemmingsplan gereed gemaakt. 

OML en de gemeente werken op dit moment samen aan een bestemmingsplan, waarin de 

toekomstige ontwikkeling van het terrein wordt beschreven. Als het bestemmingsplan klaar is, wordt 

het ter inzage aangeboden via ‘officiële bekendmakingen’ van de gemeente Roermond. Vervolgens 

organiseren wij een informatieavond. Tijdens deze informatieavond licht OML de plannen toe en u 

kunt uw vragen en wensen kenbaar maken. Wij verwachten dat dit in de eerste helft van 2023 zal 

plaatsvinden. 

 

Wij beantwoorden uw vragen graag 

Vragen over de uitvoering van de sloopwerkzaamheden kunt u stellen aan Milieutechniek Reuver BV: 

• Marc Stroucken: 06-10115933, bij geen gehoor: 

• Patrick Flos: 06-82654102  

Heeft u een vraag aan de gemeente Roermond, dan kunt u contact opnemen met: 

• Eve Philips-Jackson: 06-25240826 of 0475-359401, of per e-mail via 

evejackson@roermond.nl 

Een vraag aan OML kunt u stellen aan: 

• Tom Dohmen: 06-11008886 of per e-mail via dohmen.t@oml.nl  

• Annemarie van de Goor: 06-20252138 of per e-mail via vdgoor.a@oml.nl  

Hebt u interesse om te zien wat er gebeurt tijdens de sloop en wilt u een toelichting hierop krijgen? 

Dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres evejackson@roermond.nl. U krijgt dan nadere 

informatie over het moment en tijdstip.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Roermond en OML  

 

 

 

 

Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via 

www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost. 

Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente.  
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