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aan:  

− bedrijven Beatrixhaven  
               (t.a.v. directie) 

− buurtraad Limmel 
− omwonenden Beatrixhaven 
− Vaeshartelt (t.a.v. directie)  

   
 
 
 

   BEZOEKADRES  
Mosae Forum 10 
6211 DW Maastricht 
 
POSTADRES 
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht 

 

ONDERWERP 

informatiebijeenkomst op 20 april, 
over: 'Revitalisering Beatrixhaven'  

 

DATUM 

 

BIJLAGEN 

 

    5 april 2011    

BEHANDELD DOOR  DOORKIESNUMMER  ONZE REFERENTIE  
JJ (Elise) Oosterbaan   043 350 42 16   -    

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  
elise.oosterbaan@maastricht.nl   043 350 43 10     

Geachte mevrouw, heer, 
 

Na een jarenlange intensieve voorbereiding heeft de gemeenteraad van Maastricht op 29 maart 2011 
een besluit genomen over de uitvoering van de revitalisering Beatrixhaven. De gemeente Maastricht, de 
Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken erkennen dat juist bedrijventerrein 
Beatrixhaven een stevig economisch belang vertegenwoordigt  voor de vestiging van zware bedrijvigheid 
in de regio zuid Limburg. Dit is ook de reden dat in samenwerking met de Stichting Ondernemers 
Beatrixhaven, de Limburgse Werkgeversvereniging, de Kamer van Koophandel Limburg en NV 
Industriebank LIOF afspraken zijn gemaakt over de gezamenlijke revitalisering van het bedrijventerrein. 
Ik nodig u dan ook van harte uit voor deelname aan een informatiebijeenkomst over de revitalisering van 
de Beatrixhaven op 20 april aanstaande.  
De bijeenkomst wordt gehouden van 19.00 – 22.00 uur en vindt plaats in de kantine van sector 
Stadsbeheer van de gemeente Maastricht aan de Ankerkade 275. 
 
Uitgangspunten van de revitalisering zijn: het behalen van ruimtewinst, het versterken van de 
bereikbaarheid zoals transport over water, per spoor en over de weg (multimodaliteit) en een 
kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein. Onderdelen van deze revitalisering zijn een 
herstructurering van het bedrijfsterrein, het baggeren en de aanleg van kadewanden in de binnenhaven, 
het verbeteren van de spoorinfrastructuur, een rechtstreekse afslag van de A2/A79 naar het 
bedrijventerrein, een lightrailhalte en een P&R terrein. 
 
In de afgelopen jaren is reeds een gedeelte van de projecten uitgevoerd. In 2011 ligt het accent in de 
uitvoering vooral op de revitalisering van de binnenhaven. Voor deze werkzaamheden zijn, onder de 
naam “Quick Wins Binnenvaart” subsidies toegekend door de Rijksoverheid en de Provincie Limburg. De 
gemeente Maastricht investeert daarnaast als eigenaar van de binnenhaven eveneens fors in de 
voorziene werkzaamheden. De werkzaamheden aan de binnenhaven zullen in 2013 afgerond worden. 
 
In volgende jaren zal de uitvoering zich met name richten op de rechtstreekse aansluiting van het 
bedrijventerrein op beide regionale autosnelwegen A2 en A79, voorzieningen voor openbaar vervoer en 
een P&R terrein.  
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De gemeente Maastricht heeft zich in de afgelopen periode van economische recessie en een dreigende 
afname van de bevolkingsomvang (krimp) in zuid Limburg ernstig moeten beraden op de wijze waarop 
de stedelijke ontwikkeling van Maastricht in de toekomst (financieel) vormgegeven kan worden. De 
gemeenteraad heeft in januari 2010 besloten een keuze te maken in het aantal te ontwikkelen locaties. 
In dit kader zijn acht locaties aangewezen als “brandpunten” voor de stedelijke ontwikkeling van 
Maastricht. Bedrijventerrein Beatrixhaven is vanwege het regionale en economische belang aangewezen 
als één van die acht brandpunten. Ook om die reden is het belangrijk de ingezette revitalisering tot een 
succesvolle uitvoering te brengen. 
 
Graag wil ik u informeren over de voorgenomen uitvoeringsplannen van de gemeente Maastricht en 
informeel met u van gedachten wisselen over de toekomst van Bedrijventerrein Beatrixhaven. Bent u 
eerder nieuwsgierig, dan kunt u voor meer informatie terecht op onze site www.maastricht.nl (zie onder 
“projecten”).  
 
Ik hoop velen van u te ontmoeten op 20 april a.s.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
John Aarts 
wethouder Economie en Werkgelegenheid  
 
 
 
 
 
 
 
 Programma van de informatiebijeenkomst op 20 april 
 
 
Locatie Stadsbeheer, Ankerkade 275  

(na slagbomen rechtdoor rijden, eerste straat rechts) 
 
19.00 uur binnenkomst, koffie/thee 
 
19.15 uur plenaire start bijeenkomst 

− welkom door wethouder John Aarts 
− presentatie “Logistieke kansen Beatrixhaven” door P. Swinkels, secretaris 

ELC Limburg /projectmanager KvK 
− inhoudelijke toelichting door  gebiedsmanager Nicole Simons 
− vervolgens gelegenheid voor vragen/opmerkingen 

 
20.15 uur pauze 
 
20.30 uur informatietafels waar 3 hoofdthema's worden toegelicht en op vragen wordt 
 ingegaan. Thema's: 

1. Haven en herinrichting kades 
2. Bereikbaarheid/infrastructuur 
3. Algemeen/diversen 

 
 


