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Onderwerp in deze nieuwsbrief: 

• Peiling: welk schetsontwerp heeft uw voorkeur voor de spoorwegondergang 
Balijeweg Limmel/Nazareth?  

 

 

Peiling lichtkunst  
 

Welk schetsontwerp heeft uw voorkeur voor de spoorwegondergang Balijeweg Limmel/Nazareth?  

Op de website www.maastrichtnoordoost.nl kunt u nog tot 7 juli aangeven welk schetsontwerp uw 

voorkeur heeft!  

 

Op 20 juni zijn er drie schetsontwerpen door drie kunstenaars gepresenteerd aan zowel professionals als 

aan bewoners. De groep bewoners is samengesteld uit diegenen die tijdens de presentatie van het 

Masterplan Limmel/Nazareth hebben deelgenomen aan de werkgroep “keuze lichtkunst & techniek”. 

  

De kunstenaars hadden de opdracht "het tot stand brengen van een kunstwerk en de vormgeving daarvan, 

rekening houdend met de omgeving en het gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in het beleidsplan 

openbare verlichting en het handboek openbare ruimte". 

  

De lichtkunstwerken werden beoordeeld op aspecten als kwaliteit, duurzaamheid, betekenis voor de wijk, 

uitvoerbaarheid, hufterproofheid, beheerbaarheid. Na de presentaties van de drie schetsontwerpen is het 

schetsontwerp van Har Hollands afgevallen wegens het in onvoldoende mate voldoen aan uitgangspunten 

van het gemeentelijk beleid. 

  

Er zijn twee lichtarchitecten over: Michiel Kluiters en Simon Heijdens. 

  

Voorkeur   

Op de website www.maastrichtnoordoost.nl zijn de twee (lichtkunst)schetsontwerpen te downloaden en kunt 

u tot 7 juli as. uw voorkeur aangeven. Op 7 juli wordt een tweede bijeenkomst gehouden en presenteren de 

kunstenaars (nogmaals) hun schetsontwerp aan de werkgroep ‘lichtkunst’. Tijdens deze avond wordt er een 

definitieve keuze gemaakt. Uiteraard wordt uw voorkeur hierin meegenomen.   

 

De lichtkunst is een onderdeel van de nieuwe spooronderdoorgang die naast de oude spoorovergang komt 

te liggen (locatie:balijeweg Limmel/Nazareth). Hoewel de financien voor het centrumplan Limmel/Nazareth 

nog niet helemaal rond zijn, zijn de gemeente en corporaties positief en gaan de voorbereidende 

werkzaamheden door.  

  

Vragen? Meer info over de schetsvoorstellen? 

Neem contact op met Landa Kapel, projectmedewerker gemeente Maastricht.  

Tel. 043-3504673 of email: landa.kapel@maastricht.nl 
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Colofon 

Deze digitale Nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente Maastricht, Servatius en Woonpunt. 

Contactpersoon: Arianne Kuijt, Communicatieadviseur Maastricht Noordoost. 

T. 06-20746096. E. a.kuijt@maastrichtnoordoost.nl. 

Actualiteiten: www.maastrichtnoordoost.nl.  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gemeente Maastricht   Servatius   Woonpunt   
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