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Limmel

Commentaar

Limmel is boos. De Maastrichtse wijk glijdt langzaam af.
Het centrumplan staat in de ijskast, de voetbalclub moet vertrek-
ken en het ene na het andere huis wordt gevuld met studenten.
Dat is niet alles. Iets langer geleden ging een streep door Limmel
aan de Maas, en ook de detailhandelsplannen op het Trega Ter-
rein sneefden door gemeentelijke besluitvorming. Aan de andere
kant moest Limmel wel onderdak bieden aan de beruchte fami-
lie Krijnen en kregen 600 asielzoekers een plek in de voormalige
gevangenis Overmaze. Dat aantal wordt nu uitgebreid met nog
eens 100 vluchtelingen. Limmel slikt dat, omdat de wijk hulp wil
bieden voor mensen die op de vlucht zijn voor gevaar. Maar Lim-
mel zou zo graag eens iets terug zien vanuit de gemeente.

Tot op heden bleef dat beperkt tot het ondergronds
brengen van de hoogspanningskabels en een tunnel tussen Lim-
mel en Nazareth om beide wijken te koppelen. Met beide projec-
ten waren vele miljoenen euro’s gemoeid, onder andere bekos-
tigd door subsidies vanuit Rijk en provincie. Des te vreemder is
het dat daarna het mes in het varken bleef steken. Wat de op-
maat had moeten zijn naar herontwikkeling van de wijk, is nu
het toonbeeld van de Limmelse onvrede.

Maastricht wijst daarbij vooral naar corporatie Woon-
punt. Die zet de zogeheten Hoolhoesplannen vanwege geldge-
brek voorlopig niet door. Dat is echter te gemakkelijk gedacht
vanuit het stadsbestuur. Woonpunt is een gesprekspartner. Die
mag soms best onder druk worden gezet om plannen alsnog van
de grond te krijgen. Ook vanuit de gemeente zelf komt er veel te
weinig. Na een soms verhit debat in de raadsvergadering dins-
dag kondigde burgemeester Penn-te Strake aan dat ‘het huiswerk
wordt gedaan’. Maastricht gaat alle Limmelse projecten inventari-
seren, en over zes weken voorleggen aan de gemeenteraad.

Dat is weliswaar een duidelijke deadline, maar Limmel
moet wel opnieuw wachten. Waar blijft de concrete actie? Alleen
al uit begrip voor de buurtproblemen had Maastricht op zijn
minst één plan moeten presenteren dat met voorrang opgepakt
wordt. Niets van dat alles. Dat Limmel het vertrouwen in de poli-
tiek volledig kwijt is, is daarom volkomen logisch.


