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·         Woensdag 29 februari: bewonersbijeenkomst over Hoolhoes
·         Geslaagde groendag in Limmel
·         Vooraankondiging: op 23 maart houdt Noordoost Kunst open huis 
·         Colofon

 

 

 
Bewonersbijeenkomst over Hoolhoes op 29 februari
 
Op woensdag 29 februari wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners van Limmel en
Nazareth en verdere belangstellenden over het Hoolhoes-project in Limmel. Tijdens deze bijeenkomst wordt het
definitief masterplan gepresenteerd en informatie gegeven over deelprojecten als wonen, winkels, school,
groenzone, (kunst in) tunnel Balijeweg, etc.
In maart 2011 bogen zo’n tachtig bewoners uit de buurten Limmel en Nazareth zich over de voorlopige plannen
voor het nieuwe centrum op de ‘Hoolhoes-locatie’ en de aangrenzende Kanjelzone. Er werden diverse thema’s
zoals wonen, winkels, Hoeve Rome, Kasteel Jeruzalem, verkeer en parkeren besproken. Dat leverde veel
bruikbare voorstellen op. Deze voorstellen zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van het masterplan.
 

 
De informatiebijeenkomst op woensdag 29 februari wordt gehouden van 19.30 uur tot ca 21.30 uur en vindt plaats
in de Hotelschool aan de Bethlehemweg. Aanmelding voor de bijeenkomst via www.maastrichtnoordoost.nl.
Meer informatie: Josien Falkenberg (j.falkenberg@woonpunt.nl) of Peter Konings (peter.konings@maastricht.nl).
 

 

Geslaagde groendag in Limmel
 
Méér en mooier groen in Limmel, dat was de opzet van de groendag in Limmel op 11 februari. Met steun en
begeleiding van het  IKL (instandhouding kleine landschapselementen Limburg) en het CNME (centrum voor natuur
en milieueducatie) hebben veel mensen hard gewerkt aan het opknappen van het park en groen. Veel bewoners
uit Limmel en Nazareth en vrijwilligers van het IVN en CNME en ook medewerkers van organisaties en gemeente
staken hun handen uit de mouwen, met zichtbaar goed resultaat. Ook de wethouders Van Grootheest, Nuss en
Willems leverden hun bijdrage.

 

about:blank

1	van	3 14-2-2012	15:30



 
Meer informatie? Kijk op www.ikl-limburg.nl.
 
 
Vooraankondiging: Noordoost Kunst houdt open huis in de Frankenstraat

 
Op vrijdag 23 maart houdt Noordoost Kunst open huis aan de Frankenstraat 124a in Wi�evrouwenveld.

Benieuwd naar kunstwerken van kunstenaars uit Noordoost? Kom een kijkje nemen op vrijdag 23 maart tussen 16.00 en 21.00

uur.

 

(opmaak: Jacqueline Wassen)
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Colofon
Deze mailnieuwsbrief is een initiatief van de gemeente Maastricht, Servatius en Woonpunt en verschijnt periodiek.
Contactpersoon, redactie en opmaak: Elise Oosterbaan (communicatieadviseur stadsdeel noordoost), telefoon
(043) 350 42 16.
Foto’s van Jean Muijtjens en Esther Janssen.
Suggesties voor onderwerpen voor de mailnieuwsbrief of nieuwe aanmeldingen (of afmeldingen):
elise.oosterbaan@maastricht.nl.
Zie ook onze website voor actualiteiten en informatie: www.maastrichtnoordoost.nl.
Aan deze uitgave en foto’s/plaatjes kunnen geen rechten worden ontleend.
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