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Geachte mevrouw Straus,

Namens de buurten Limmel en Nazareth in Maastricht, welke zijn opgenomen 
als    “Vogelaarwijken” , willen wij Uw aandacht vragen voor de verkabeling van 
hoogspanningskabel over een lengte van +/- 900 mtr. Waarom is deze 
verkabeling zo belangrijk? Beide genoemde buurten zijn te klein om zelfstandig 
te kunnen overleven in de toekomst met ieder zijn eigen voorzieningen. 
Hiervoor is het de bedoeling dat van beide buurten één buurt wordt gecreëerd. 
Maar om dit te kunnen realiseren moeten een aantal barrières ( drukke 
spoorkruising en de Hoogspanningskabels ) geslecht worden. Deze barrières 
vormen de belangrijkste knelpunten om deze doelen te bereiken. Hiervoor zijn 
de voormalige ministers Vogelaar en v/d Laan al meerdere malen in Maastricht 
geweest. In 2007 is het WAP getekend door alle betrokkenen, in 2008 is er ook 
een charter getekend tussen de stad Maastricht en voormalig minister Vogelaar. 
Een citaat uit hoofdstuk 1 wonen van de charter: 

Inzet rijk
Actieve steun/inspanning om samen met de gemeente Maastricht en 
andere relevante partijen de projecten tot opheffing 
barriee rewerking spoorwegovergang en hoogspanningspark 
Balijeweg te realiseren, in het bijzonder betreffende het vinden van 
financiee le dekking voor de ondertunneling van het spoor (begroot 
op € 7,5 miljoen) en het verleggen van het hoogspanningspark 
(begroot op € 15 miljoen). Het rijk neemt de inspanningsverplichting 
op zich om, samen met de landelijk opererende private stakeholders 
(Prorail, Essent) en andere relevante partijen (niet zijnde de 
corporaties en de gemeente Maastricht), financiee le middelen te 
vinden voor de helft van deze investering (begroot op € 11,25 
miljoen). Zodra de financiering ervan rond is, worden deze projecten 
in samenwerking met alle betrokken partijen opgepakt en 
uitgevoerd. 

De documenten zijn allemaal terug te vinden op de site www  .  rijksoverheid  .  nl   ( 
zoekvraag is, Maastricht Noordoost )

Minster Donner is 30 mei jl. nog in Maastricht geweest en er zijn de afgelopen 
maanden al meerdere acties geweest richting minister Verhagen, van zowel het 
Maastrichts college,  de ambtenarij en vanuit de buurten. 12 augustus jl. heeft 
de buurt een brief ontvangen van Minister Verhagen waarin gesteld wordt dat er 
voorlopig geen versnelde bijdrage komt om de verkabeling te realiseren. Er 

         

http://www.rijksoverheid.nl/


zouden geen veiligheids- en technische redenen zijn om nu hoge kosten te 
maken. Maar de noodzaak ligt ook niet bij genoemde redenen, de noodzaak 
voor deze verkabeling ligt bij de toekomst van deze buurten. 

Als deze verkabeling geen doorgang vindt dan komt er geen kindcentrum, 
waardoor beide buurten geen school meer overhouden, komt er geen 
winkelcentrum, komt er geen nieuwbouw voor senioren en studenten en zal de 
vernieuwing van de zeer verouderde woningen ook niet doorgaan. Hierdoor zal 
de ontstane scheefgroei huur/koop ook niet opgelost worden. Dit betekent dat 
het opgestelde plan i.s.m Gemeente, corporatie en rijk niet voltooid kan worden 
en deze buurten nog verder afzakken in hun leefbaarheid. Gezien de 
ingeklemde liggingen zijn er geen andere mogelijkheden om hier een andere 
invulling aan te geven. Het is dus van groot belang dat het rijk de benodigde 
€4,2 miljoen bijdraagt aan deze verkabeling. Door deze uitstelling loopt dit 
project al een vertraging op van 2 jaar en dan hebben de buurten nog steeds 
geen zekerheid of deze fysieke aanpassingen überhaupt nog doorgaan.

VVD en CDA Maastricht willen deze buurten niet in de kou laten staan en vragen 
dan ook Uw bijzondere aandacht voor deze case. Het is nu aan U om te voldoen 
aan de gemaakte afspraken met de stad Maastricht. Het spreekt voor zich dat 
wij, indien gewenst, u persoonlijk willen bijpraten over deze noodzaak.
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