
Beste buurtgenoten,

Nazareth en Limmel hebben het de afgelopen jaren het zwaar te verduren gehad. De

leefbaarheid heeft zwaar onder druk gestaan, projecten kwamen maar moeizaam van de

grond. Door een aantal mensen vanuit onze buurt ( o.a. Buurtraad Limmel en

Buurtbelangen Nazareth ) is veel werk verzet waardoor onze wijken zijn opgenomen in de

landelijke plannen van de krachtwijken. Samen met mijn Maastrichtse CDA collega’s wil ik

de belangen van Limmel en Nazareth gaan behartigen in de Gemeenteraad van Maastricht.

Maar dan heb ik wel uw hulp nodig, U kunt er namelijk voor zorgen dat Nazareth en

Limmel een luide stem krijgen in de Maastrichtse politiek.

Er liggen nu goede kansen om onze wijken weer terug te brengen naar een niveau dat we

in onze wijken verdienen en waarmee wij weer jaren vooruit kunnen. U heeft wellicht de

concept WOP ( Wijk Ontwikkeling Plan ) plannen kunnen inzien en kunnen constateren dat

er veel staat te gebeuren in onze wijken. De plannen zijn dan ook gericht op de toekomst

voor zowel jong en oud, voor de sterken en de zwakkeren onder ons. Samen en met z’n

allen, dat is het motto van het CDA!  Er staat dus heel veel te gebeuren, ook in het A2

project. Dat zal niet altijd soepel verlopen maar zoals altijd komen na de lasten zeker de

lusten! 

Ik ben vanaf het eerste uur in 2007 vanuit Buurtraad Limmel en samen met Buurtbelangen

Nazareth betrokken geweest bij de ontwikkelingen in de kerngroep, vaak met teleurstelling

maar altijd strijdbaar. Nu nog steeds ben ik betrokken bij de plannen vanuit de

klankbordgroep Limmel en Nazareth. Dat komt omdat ik in Nazareth geboren en

opgegroeid ben en op dit moment woon in Limmel. Ik vind dat deze twee buurten meer

verdienen dan nu het geval is. Ik wil de verbeteringen die nu op stapel staan voor U gaan

bewaken vanuit de politiek, want daar wordt uiteindelijk alles vastgesteld alvorens dit de

uitvoering ingaat. 

Tijdens de uitvoering van de plannen blijf ik met het CDA de gemaakte afspraken

bewaken. Speerpunten hierbij zijn;

• Goede bereikbaarheid van Nazareth en Limmel tijdens de transformatie 

• Bewaken en behouden van de leefbaarheid tijdens de transformatie 

• Meer wijkagenten in de buurt ( zichtbaar op straat ) 

Daarnaast ga ik mij sterk maken voor;

• Meer lucht voor de buurt, 

o Doorbreken van de inklemmende ligging 

o Verbeteren van de luchtkwaliteit 

• Evenwicht tussen buurt en studenten. 

In de nieuwe gemeenteraad van Maastricht  wil ik de belangen van Limmel en Nazareth

gaan behartigen. Kom daarom op 3 maart 2010 naar de stembus en stem op,

P.M.H. ( Mat ) Brüll
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Het CDA heeft zin in Maastricht, het
CDA heeft zin in Limmel en

Nazareth.


