uitnodiging
MAASTRICHT NOORDOOST

Maastricht, 11 maart 2011

Beste bewoner van Limmel of Nazareth,
Op donderdagavond 24 maart nodigen wij u van harte uit om mee te denken en te praten
over het nieuwe centrum van Limmel en Nazareth en het aangrenzende ‘groene’ gebied van
het landgoed Kanjel (zie kaartje achterzijde).
Om tot het beste plan voor dit gebied te komen is uw inbreng nodig.
In groepen van maximaal tien personen wordt er aan verschillende tafels gepraat over
verschillende onderwerpen. U kunt zich opgeven voor maximaal twee van deze onderwerpen.
Aan bod komen bijvoorbeeld de spoorwegonderdoorgang, de hoogspanningskabels, toepassing
van ‘lichtkunst’, hoeve Rome, kasteel Jeruzalem, de nieuwe basisschool, winkels en woningen,
de oversteekbaarheid van de Meerssenerweg en aansluiting op het nieuwe station Maastricht
Noord. De onderwerpen staan vermeld op de invulstrook.
Er wordt gewerkt met een grafisch verslaggever. Na een gezamenlijke start, worden in twee
ronden de tafelgesprekken gevoerd. Aan het eind sluiten we samen weer af. U kunt uw
voorkeur(en) op de invulstrook aangeven, uw inbreng wordt zeer gewaardeerd! De avond wordt
gehouden op donderdag 24 maart, om 18.30 uur, in de Hoge Hotelschool, Bethlehemweg 2.
Met vriendelijke groet,
Arianne Kuijt
communicatieadviseur Maastricht Noordoost
Mail: a.kuijt@maastrichtnoordoost.nl
Telefoon: 06 - 20 746 096

INVULSTROOK DIALOOG CENTRUM LIMMEL/NAZARETH
Naam:
Adres
Telefoon
E-mail:
Ik geef me op om mee te praten over de onderwerpen (kruis maximaal 2 onderwerpen aan):
O Techniek en Kunst (spooronderdoorgang, hoogspanningskabels, toepassing lichtkunst)
O Hoeve Rome, Kasteel Jeruzalem en Kasteel Bethlehem/Hotelschool
O School, Winkels en Woningen
O Verkeer, Groen en Water
Aanmelden is mogelijk tot en met 18 maart. Dat kan op verschillende manieren:
- u kunt deze strook inleveren op het wijkservicepunt Limmel/Nazareth, Kasteel Schaloenstraat 54
- u kunt deze strook opsturen naar: Arianne Kuijt, Antwoordnummer 123, 6200 WC Maastricht
- via de website www.maastrichtnoordoost.nl
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