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Commentaar

Vogelaarwijken

D e aanwijzing tot Vogelaarwijk in 2007 heeft Lim-
mel en Nazareth nog weinig goeds gebracht. Die
status was een garantie voor extra investeringen
om de stapeling van leefbaarheidsproblemen terug
te dringen. Overheden, woningcorporaties en

welzijnsinstanties zouden samen optrekken om aandachtsbuur-
ten om te turnen in ‘krachtwijken’.

Wie vier jaar later de balans opmaakt, kan alleen maar
constateren dat het vooralsnog bij woorden is gebleven en de
pot met ‘Vogelaargelden’ bestaat na dit jaar niet meer. De jongste
buurtpeiling van de gemeente (2010) toont aan dat de bewoners
het vertrouwen beginnen te verliezen dat hun wijken er beter
op zullen worden. Een op de twee inwoners van Nazareth ver-
wacht dat de buurt er de komende jaren verder op achteruit zal
gaan, bijna een verdubbeling vergeleken met 2008. In Limmel
denkt 38 procent dat het klimaat zal verslechteren.

Voor de twee geplaagde buurten ligt er al jaren een mooi
plan om te investeren in een gezamenlijk ‘hart’. Een nieuwe
school, met voor- en naschoolse opvang, een supermarkt, senio-
renwoningen, studentenkamers en andere voorzieningen. Ieder-
een is er enthousiast over. Vooral omdat de barrière van slag-
bomen die beide wijken al jaren hindert, wordt vervangen door
een viaduct.

Volgens de eerste planning had de nieuwe school rond
deze tijd geopend moeten worden, maar er is nog niet eens zicht
op een datum voor de bouwstart. Vorige week kregen de inwo-
ners een brief van de gemeente dat het ook nog wel even zal du-
ren, want eerst moeten de hoogspanningsmasten bij de rails ver-
dwijnen. Dat kost miljoenen en het kabinet wil eerst afwegen
waar de problemen het meest urgent zijn. Of Limmel en Naza-
reth hoog op de prioriteitenlijst terechtkomen is ongewis.

Intussen wacht het Maastrichtse stadsbestuur gelaten af
wat Den Haag eind dit jaar in petto heeft. Het gebrek aan daad-
kracht om de impasse te doorbreken, verklaart waarom steeds
minder inwoners van Limmel en Nazareth vertrouwen in een be-
tere toekomst hebben.


