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Beste meneer/mevrouw,
In de afgelopen maanden is gestart met de uitvoering van de ontwikkelingsplannen voor Maastricht
Noordoost. Doel van deze wijkontwikkelingsplannen is revitalisatie van Maastricht Noordoost en het
vergroten van de leefbaarheid van Limmel/Nazareth en Wittevrouwenveld/Wyckerpoort. Meer
informatie vindt u op de site van Maastricht Noordoost: www.maastrichtnoordoost.nl.
Nieuw centrum voor Limmel/Nazareth
Een van de grote geplande projecten is de bouw van een nieuw centrum voor Limmel en Nazareth.
Dit centrum komt te liggen op de Hoolhoeslocatie. Een nieuwe supermarkt en basisschool voor
Limmel en Nazareth en ook nieuwe woningen maken deel uit van dit nieuwe centrum. De groene
omgeving wordt getransformeerd in een parkzone: park Bethlehem en de Kanjelzone. Om dit
centrum te kunnen bouwen moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste
voorwaarden zijn dat de hoogspanningslijnen onder de grond gaan en er een doorgang onder het
spoor komt tussen Limmel en Nazareth zodat er een goede en veilige verbinding komt tussen de
buurten. Nadat aan beide voorwaarden is voldaan kunnen de voorbereidingen voor de bouw van het
nieuwe centrum van start gaan.
.
Hoogspanningskabels onder de grond: onderzoek, bestemmingsplanwijziging
De gemeente heeft samen met diverse partners en bewoners de plannen voorbereid. TenneT, als
elektriciteitstransporteur verantwoordelijk voor de stroomvoorziening in Nederland en eigenaar van
de hoogspanningsverbindingen, gaat de werkzaamheden uitvoeren.
Voordat de kabels onder de grond gebracht worden, dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.
Ter voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging wordt een aantal onderzoeken gedaan, ook op
het terrein zelf. In het kader van deze onderzoeken zal TenneT binnenkort contact opnemen met de
grondeigenaren en –gebruikers. Hierover ontvangen betrokkenen in de loop van eind juni/ begin juli
een brief van TenneT. Zodra meer bekend is over de planning, de uitvoering van het werk en de
gevolgen van die uitvoering wordt een informatiebijeenkomst voor de bewoners/betrokkenen
gehouden, naar verwachting einde najaar 2012, begin 2013.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijk groet,
Hans Thewissen, projectleider gemeente
hans.thewissen@maastricht.nl of tel: 043-350 5256
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