Feiten en Fabels over de Hoogspanningskabels: CDA, PVM, LPM en CVP nodigen U uit:
Wijkbezoek Limmel-Nazareth van CDA Staten-Fractievoorzitter Martijn van Helvert
donderdag 1 december om 18:30 in Kap. Lochtmanhuis te Limmel
Waarom trokken vier partijen in de Maastrichtse Gemeenteraad bij het College aan de bel over de
Provinciale subsidie voor de Hoogspanningskabels in Limmel-Nazareth en waarom bleef het
vanuit de Maastrichtse coalitie angstvallig stil?
De Maastrichtse fracties van het CDA, PVM, LPM en CVP vinden het tijd om duidelijkheid te
verschaffen aan de bewoners van de wijken Limmel en Nazareth. Maar nog belangrijker, wat
kunnen we er met z’n allen aan doen om die kabels onder de grond te krijgen?
Bij de afgelopen raadsvergadering werd tijdens de interpellatie duidelijk dat er bij velen niet
bekend is hoe de vork nu daadwerkelijk in de steel zit.
Daarom hebben de fracties gevraagd aan Martijn van Helvert, Fractievoorzitter van het CDA in
de Provinciale Staten om een toelichting te geven aan de inwoners van Limmel en Nazareth en
andere geinteresseerden.
Het publiek krijgt alle gelegenheid om zelf vragen te stellen, maar om de discussie op weg te
helpen, zal Martijn Van Helvert de volgende vragen sowieso beantwoorden:
 Is de provinciale subsidie echt hard, zoals een jaar lang is beweerd door het Maastrichtse
College?
 Kan de fout van het Maastrichtse College nog worden rechtgezet door de Provincie?
 Hoe staat het met de landelijke bijdrage?
 Wat kunnen de partijen nog doen vanuit hun positie in de Raad en de Provinciale Staten?
 Wat kunnen de burgers van Limmel en Nazareth doen om de partijen te ondersteunen in
de strijd om de kabels onder de grond te krijgen?
Al deze vragen -en hopelijk nog veel meer uit de zaal- worden donderdag door Martijn
beantwoord om half zeven in het Kap. Lochtmanhuis, Populierweg te Limmel.
Debatteer mee of kom luisteren en laat zien dat het de bewoners van Limmel en Nazareth menens
is!
Hopelijk tot ziens op 1 december om half zeven!
Vriendelijke groet namens de Fracties van:

Maastricht

