
Verzoek Dhr Seegers

Beste mensen;
Naar aanleiding van het bericht dat deze spooroverweg  per 21-12-2016 zal verdwijnen, heb ik ,via 
PVM, gevraagd of het mogelijk is deze sluiting uit te stellen ivm grote overlast voor Nazareth en 
Limmel tijdens de nog durende werkzaamheden aan de A2 en Noorderbrug.
Denk bijv. aan wat er vandaag gebeurd is bij de tunnel in Limmel...!!!

Hier de mail naar wethouder Aerts, 

Hallo John,
Van verontruste bewoners Limmel kreeg ik de vraag of het mogelijk was uitstel te regelen m.b.t. 
Het afsluiten van de spoorwegovergang totdat de meeste werkzaamheden klaar zijn.
Op 21 december 2016, wordt de spoorwegovergang in de Beatrixhaven, Limmerderweg,  
afgesloten.
Dit zal veel overlast en drukte veroorzaken zowel in Nazareth,Limmel ( sluipverkeer) , alsook in de 
Beatrixhaven, vooral met het oog op de nog komende en reeds aangevangen werkzaamheden mbt 
A2 en Noorderbrug..
Het is nu al tijdens spitsuren in de ochtend en avond ontzettend druk, waardoor velen deze overweg 
gebruiken om een andere route te nemen ( Mariënwaard - Meerssenerweg)
Dit zal dan niet meer gaan, zelfs na de opening van de tunnel a.s. 16-12-2016, zal er een grote 
verkeersdrukte blijven denk daarbij ook aan de auto's die gebruik maken van P & R bij station 
Noord-Oost..
Graag een kleine reactie.

Met vriendelijke groet,
Tiny Meese
Fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht

Verzoek Dhr Brüll

Geachte wethouder Aarts,

Via een bewonersbrief zijn de inwoners van Beatrixhaven, Mariënwaard, Limmel en Nazareth 
vandaag geïnformeerd over de onttrekking van de spoorovergang en de Limmelderweg. Vanaf 21 
december zou de Limmelderweg worden afgesloten en genoemde spoorovergang worden 
ontmanteld  en het gemotoriseerde verkeer geen gebruik meer kunnen maken van deze straat. 

Vanuit de buurten is verontwaardigd gereageerd omdat er op dit moment al zoveel wegen zijn die 
niet of met obstakels te gebruiken zijn, met vele opstoppingen/ files ten gevolgen. Borgharenweg, 
W. Alexanderweg, Balijeweg en de Nieuwe Limmelderweg staan onder zware verkeersdruk door de
werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn 21 december nog niet voorbij en er zal nog meer druk 
komen als de Limmelderweg wordt onttrokken voor het gemotoriseerde verkeer. De Beatrixhaven 
zal dan nog alleen via Limmel ( Balijeweg/ W. Alexanderweg ) of via Meerssen te bereiken en 
verlaten te zijn. Het gevolg zal zijn nog meer opstoppingen en files. En niet te vergeten de 
ergernissen van de mensen die nog langer in de rij moeten staan om uit de Beatrixhaven/ Limmel  
en Borgharen te komen en vaak gevaarlijk gedrag vertonen. Ook voor de bedrijven zal dit een 
ongewenste situatie zijn, en de doorstroming op de Nieuwe Limmelderweg zal nog langer gaan 
duren. Ook voor de luchtkwaliteit is dit ook geen verbetering. 



Al met al zijn er genoeg redenen om te kijken of de onttrekking van de Limmelderweg, nu gepland 
21 december, kan worden opgeschort totdat de werkzaamheden aan de Balijeweg, W. Alexanderweg
en Borgharenweg voorbij zijn.( vermoedelijk 1e kwartaal  2017 )
Namens CDA Maastricht wil ik dan ook vragen of deze genoemde opschorting in overweging 
genomen kan worden om in ieder geval de verkeersergernis niet te vergroten in Maastricht Noord.

De Compleminte,
Met vriendelijke groeten,

Mat Brüll - Burger raadslid. 


