
Maastricht, 08 september 2011,

Beste,

Het politieke zomerreces zit er weer op en we hopen dat u allen weer gezond en 
uitgerust teruggekeerd bent in Maastricht.                                                                
Ook voor de Buurtraad Limmel zit de zomervakantie er weer op en we zijn volop in 
de weer in het “Limmelse” om de strijd voor een ”leefbaar Limmel met toekomst”
voort te zetten.

Wij willen U danken voor de steun die de motie van de PvdA tijdens de 
gemeenteraadsvergadering in juni kreeg van de gezamenlijke raad inzake het 
centrumplan Limmel en Nazareth en het daarbij behorende ondergronds leggen van 
de hoogspanningsleidingen. Wij hopen dat Uw en onze inspanningen zullen leiden 
tot succes en de definitieve uitvoering van het WOP voor Limmel en Nazareth.

Wij willen U aan het begin van het nieuwe politieke seizoen graag op de hoogte 
brengen van de verdere ontwikkelingen in Limmel en wat er de komende periode 
allemaal op het bordje van de Buurtraad Limmel ligt. 

Momenteel zij wij begonnen met de voorbereidingen voor het aanbieden van een 
petitie, namens de inwoners van Limmel en Nazareth i.z het centrumplan en het 
daarbij behorende ondergronds leggen van de hoogspanningsleidingen. Wij hebben 
op 31 oktober a.s. de gelegenheid gekregen deze petitie aan te bieden aan             
Dhr. De Groot, directeur Energiemarkt.

Ook de werkzaamheden aan de A2 m.b.t. het aanleggen van de nieuwe tunnel zijn 
direct en indirect van invloed op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Limmel 
en zijn directe omgeving. De nieuwe afslag in de Beatrixhaven, de P&R  Maastricht 
Noord, de sluiting in de december 2011 van de fietstunnel onder de A2 en het 
toenemende sluipverkeer op de Willem Alexanderweg door alle werkzaamheden en 
daarbij het aanleggen van een nieuwe rotonde ter vervanging van de verkeerslichten 
op de Meerssenerweg zullen Limmel zeker niet onberoerd laten. 



Grote zorgen hebben wij over de toenemende drugsoverlast door dealers in onze 
buurt en daarbij ook nog de overlast die veroorzaakt wordt door een aantal 
probleemfamilies. De huidige tijdelijk noodverordening is dan ook zeer welkom maar 
als Buurtraad streven wij naar een meer permanente oplossing voor  deze problemen 
conform de afspraken die indertijd met de Gemeente Maastricht zijn gemaakt in 
deze.

Als Buurtraad zijn wij direct betrokken bij het coffeeshopbeleid van de gemeente 
Maastricht. Spreiding d.m.v. coffeeshopcorners en de planning van een van deze 
locaties in de Beatrixhaven  treft Limmel en zijn  directe omgeving.                           
Wij moeten hierin niet alleen de strijd met de gemeente Maastricht aangaan voor de 
leefbaarheid van Limmel maar naar nu blijkt ook met de gemeente Meerssen. Hun 
belangen staan immers haaks op die van Limmel.     

De nog steeds geplande uitbreiding van de Mosa staat ook op onze agenda en we 
willen als Buurtraad voorkomen dat Limmel nog voor het ontsloten wordt door het 
ondergronds leggen van de hoogspanningsleidingen en het nieuwe centrumplan, 
ingesloten wordt door nog meer industrie.                                                           
Immers er liggen ook nog de plannen voor de nieuwbouw van Enexis,                   
hoek Balijeweg, Willem Alexanderweg en het is nog steeds onduidelijk en dus ook 
onzeker wat de toekomst van het Tregaterrein zal zijn. Volgens het huidige actuele 
bestemmingsplan is er nog steeds de mogelijkheid tot het vestigen van industrie.

Wij zullen als vrijwilligers in de Buurtraad ons blijven  inzetten voor een leefbaar 
Limmel met een rooskleurige toekomst. Een hele klus gezien de veelheid van 
onderwerpen die direct van invloed zijn op onze woonomgeving. We zullen Uw steun 
en aandacht voor Limmel en zijn problematiek zeker nodig hebben.

Namens de Buurtraad Limmel,

Theo Dassen,

Secretaris.




