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Maastricht, 23 juni 2011

Betreft: hoogspanningskabels in Limmel en Nazareth (Maastricht).

Geachte excellentie,
Wij doen U dit schrijven toekomen namens de Buurtraad Limmel en het Buurtbelangen Nazareth,
vertegenwoordigende organen van de (kracht)wijken Limmel en Nazareth, gelegen in Maastricht
Noordoost.
Op 31 mei jl. werden wij als Buurtraad Limmel en het Buurtplatform Nazareth op de hoogte gesteld
van het feit dat er voor de financiering met betrekking tot het ondergronds leggen van de
hoogspanningskabels nog geen goedkeuring was vanuit het Ministerie van Economische zaken.
Wij hebben maar één verzoek aan u: maak beloftes waar!
Het Rijk heeft in 2008 een overeenkomst (Charter) met Maastricht gesloten over de Vogelaarwijk
Maastricht Noordoost. In dat Charter heeft het Rijk zich verplicht om mogelijkheden te vinden om de
helft van de kosten voor het opheffen van de barrières te dekken. Het charter is mede-ondertekend
door toenmalig staatssecretaris EZ, de heer Frank van Heemskerk. Wij verzoeken u om dat
commitment nu waar te maken.
Teleurstelling
U zult vast wel begrijpen dat de teleurstelling in beide wijken groot is. Dit ook omdat in januari 2010
toenmalig minister van WWI, de heer Eberhard van der Laan, al toezegde dat Limmel en Nazareth
binnen drie maanden uitsluitsel zouden krijgen over de laatste bijdrage. Inmiddels zijn we bijna
anderhalf jaar verder en wachten we nog steeds op duidelijkheid. Het wijkontwikkelingsplan
Limmel/Nazareth is in 2010 goedgekeurd. Het ondergronds leggen van de hoogspanningskabels is
een noodzakelijk voorwaarde voor de uitvoering van het centrumplan Limmel/Nazareth.
Alles of niets
Wij vragen u dringend om verantwoordelijkheid te nemen voor de laatste € 4,2 mln. Er staat voor ons
heel veel op het spel: het is alles of niets: mét de € 4,2 mln gaat de totale investering van € 45 mln
door en is onze wijk Limmel/Nazareth gered. Zonder de € 4,2 mln wordt alles afgeblazen, blijven
Limmel en Nazareth met lege handen en zullen de school en winkels onvermijdelijk uit onze wijk
verdwijnen.
De leefbaarheid in beide (kracht)wijken staat en stond al onder druk en de onzekerheid over het al
dan niet doorgaan van het centrumplan maakt dat wij, alle goede wil en inzet ten spijt, nog steeds niet
vooruit kunnen kijken en kunnen gaan bouwen aan een goede toekomst voor de wijken Limmel en
Nazareth.

Het is niet voor niets dat ook de visitatiecommissie wijkenaanpak op 28 juni 2010 aangaf dat het onder
de grond brengen van de hoogspanningskabels essentieel is om de barrièrewerking binnen de wijk
tegen te gaan ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de buurten Limmel & Nazareth.
Handtekeningenactie
De afgelopen week hebben wij een petitie opgesteld en een handtekeningenactie gehouden in de wijk
Limmel/Nazareth. Graag bieden wij u de petitie en handtekeningen aan.
Wij begrijpen dat U als minister een drukke agenda heeft. Daarom stellen wij ons zeer flexibel op en
horen graag wanneer (en waar) u even tijd voor ons heeft.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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