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Onderwerpen in de nieuwsbrief: 

• Wisseling van de Wacht Trajekt  

• KPN-terrein: stand van zaken 

• Dialoog centrumplan Limmel/Nazareth op 24 maart  
 

 

Wisseling van de Wacht  
 
Binnen de bezetting van het opbouwwerk van Trajekt in Noordoost zijn een paar wijzigingen doorgevoerd. 
Het buurtopbouwwerk in Wittevrouwenveld wordt grotendeels overgenomen door Rachid Herouale. Jan 
Segerink blijft actief in het Veilige Buurten Team Wittevrouwenveld.  
Rachid gaat daarnaast als opbouwwerker deel uitmaken van het Veilige Buurten Team Limmel-Nazareth.  
Roel Nuss blijft de buurtkaders in Limmel en Nazareth ondersteunen. Roel gaat daarnaast het Noordoost-
brede participatieproject rondom ‘zwerfafval’ uitvoeren.  
 
Meer weten?  
Neem contact op met de opbouwwerkers of de gebiedsmanager Marcel Vermeulen,  
Email: marcel.vermeulen@trajekt.nl 

 

 

KPN-terrein: stand van zaken 
 
Op 22 februari jl. heeft er een informatiebespreking plaats gevonden met gemeente, een delegatie van het 
buurtplatform Wyckerpoort en dhr. Ralf Geurts van Van der Looy Projectontwikkeling. Het buurtplatform heeft  
haar zorgen uitgesproken over het terrein en gevraagd naar de stagnatie van de bouwplannen. Gesignaleerd 
werd o.a. dat het hekwerk rondom het bouwterrein regelmatig open staat en ook dat er op een aantal 
plaatsen betonijzer gevaarlijk uitsteekt. Ook zijn er vragen gesteld over de niveuaverschillen van het terrein. 
Omdat een deel van de bestaande keldervloer wordt hergebruikt bij de nieuwbouw is een  deel van het 
gebroken puin niet afgevoerd maar in de  bestaande kelders geschoven om zodoende het niveauverschil 
zoveel mogelijk op te heffen.   
 
Tijdens voornoemd overleg hebben Van der Looy en het buurtplatform afgesproken dat regelmatig gecheckt 
zal worden of het hekwerk goed gesloten blijft. Ook heeft de ontwikkelaar toegezegd dat de betonnen 
uitsteeksels vóór medio maart weggeflext worden. Bekeken wordt of een gedeelte (de randen) van het 
terrein dit voorjaar eventueel ingezaaid wordt met gras en/of wilde bloemen zodat het terrein er tijdens zomer 
2011 beter bij ligt. Wel is het zo dat het om een bouwterrein gaat, maar gezien de vertraagde planning wordt 
in goed overleg met de ontwikkelaar gewerkt aan het “beeld”.  De ontwikkelaar die eigenaar van het terrein 
is, blijft overigens verantwoordelijk voor de veiligheid het terrein. 
 
Omdat de in 2006 afgesproken bouwplanning niet is gehaald (nieuwbouw zou gereed zijn vooraf aan start 
A2-project), wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. 
Vanwege gewijzigde marktomstandigheden bleek het nodig het “oude” plan aan te passen. Het is de 
verwachting dat over enkele maanden  hierover meer informatie beschikbaar is. Zodra dit nieuwe plan 
voldoende ontwikkeld is, zal de ontwikkelaar samen met de gemeente de omwonenden en buurt informeren 
over het aangepaste bouwplan en de nieuwe planning. Naar verwachting gebeurt dit medio 2011. Ook is er 
afgesproken dat het bouwverkeer tijdens de bouw  gebruik zal maken van een bouwweg via de A2 en niet of 
nauwelijks door de buurt zal rijden.  
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Meer informatie?  
Van der Looy Projektmanagement BV, Ralph Geurts, projectleider, tel: 06-1205 02 65, of email: 
ralph.geurts@lpm.nl  
 
Gemeente Maastricht: Peter Rongen, projectleider, tel: 043-3504663, of email: peter.rongen@maastricht.nl. 

 

 

Dialoog over het centrum van Limmel en Nazareth  
 
Op donderdag 24 maart a.s. is er een bijeenkomst voor bewoners uit Limmel en Nazareth. Samen met 
professionals wordt er gediscussieerd over het toekomstige centrum van Limmel en Nazareth. Dit zal komen 
op de plek van het Hoolhoes en het aangrenzende landgoed ‘Kanjel’. De bouw staat al gepland voor 2013-
2015. Om tot het beste plan voor dit belangrijke gebied te komen hebben we de inbreng van bewoners en 
professionals nodig.  Tijdens deze gesprekken komen onderwerpen aan bod die van invloed zijn op de 
directe woonomgeving. Denk daarbij aan vragen over bijvoorbeeld de spoorwegonderdoorgang, de 
hoogspanningskabels, de nieuwe basisschool, Hoeve Rome, Kasteel Jeruzalem, de oversteekbaarheid van 
de Meerssenerweg.  
 
Hoe zat het ook alweer? 
Op 23 februari 2010 heeft de gemeenteraad het Wijkontwikkelingplan (WOP) Limmel/ Nazareth vastgesteld. 
De belangrijkste opgave uit het WOP is het bouwen van een nieuwe (brede) school, winkels en woningen 
op de plek waar nu de kringloopwinkel ligt (Hoolhoeslocatie). Ook is de ambitie om het aangrenzende 
(groene) gebied rondom de Hoge Hotelschool, kasteel Jeruzalem en Hoeve Rome te verbeteren. 
Voorwaarde om deze plannen te kunnen realiseren is dat de oversteekbaarheid van de Meerssenerweg 
verbeter en de barrières van het spoor en hoogspanningslijnen worden opgeheven. Dat gebeurt door aanleg 
van een rotonde en een spooronderdoorgang en het onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Er 
zijn goede vooruitzichten op de laatste financiële bijdragen die nodig zijn om deze maatregelen uit te kunnen 
voeren. Dit jaar (april/mei) verwachten wij hierover definitief uitsluitsel.  
 
Opstellen ruimtelijk masterplan 
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de centrumontwikkeling door. Als eerste stap wordt dit voorjaar 
ter hoogte van de Kasteel Verduynenstraat een hogedrukgasleiding omgelegd. Zo wordt er in de eerste drie 
maanden van dit jaar een ruimtelijk masterplan opgesteld voor het nieuwe centrum op de Hoolhoeslocatie en 
het gebied rondom de Hotelschool, Kasteel Jeruzalem en Hoeve Rome. 
 
Meer informatie over het ruimtelijk masterplan?  
Gemeente Maastricht: Marcel van Dijk, projectmanager, tel: 043-3504675, of email: 
marcel.vandijk@maastricht.nl  
 
Meer informatie over de buurtbijeenkomst?  
Arianne Kuijt, communicatieadviseur Maastricht Noordoost, tel. 06-207 460 96, of email: 
info@maastrichtnoordoost.nl  
 

 

 

Colofon 
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