
             
  

 
Onderwerp : Leefbaarheid Limmel  

 

Actuele motie  
De gemeenteraad van Maastricht in vergadering bijeen op 31 maart 2015;  
 
In overweging nemende dat:  

• Buurtraad Limmel zich uit alle overleggen met de gemeente heeft teruggetrokken. 

• De motie “Actieplan Limmel” van 16 september 2015 tijdens de raadsvergadering unaniem is 
overgenomen. 

• Het voltallige college en de raad voordelen zag voor de buurt Limmel met de komst van het 
AZC in Limmel. Maar geen van deze voordelen tot uiting zijn gekomen. 

• De gemeente teveel nadruk legt op het project Buitengoed Geul & Maas ipv de buurten 
Limmel en Nazareth. 

• Woonpunt de ontwikkeling van fase 1 van de Hoolhoes locatie voor onbepaalde tijd heeft 
uitgesteld. 

• Het college zich bij het standpunt van Woonpunt neerlegt.  

• De gemeente nu al zeven maanden in gesprek is met de Buurtraad Limmel en nog steeds 
geen vooruitgang geboekt heeft in de vorm van concrete afspraken. 

• De gemeente, ondanks de lopende overleggen, de buurt niet betrekt bij besluiten. 

• Dat de buurt zich niet meer gehoord voelt ondanks haar constructieve houding. 

 

Is van mening dat:  
• De unaniem aangenomen motie “Actieplan Limmel” van 16 september 2014 onvoldoende is 

uitgevoerd. 
• De ontwikkeling van de Hoolhoes-locatie een cruciaal onderdeel is voor het verbeteren van 

de leefbaarheid van Limmel én Nazareth; 
• Het college tot het uiterste hoort te gaan om de partners in het wijkontwikkelingsplan aan 

de gemaakte afspraken en planning te houden; 
• het college weer zo snel als mogelijk aan tafel moet met Buurtraad Limmel als serieuze 

gesprekspartner. 
 

Verzoekt het college:  

1. Door te gaan pakken met de beslispunten 1, 2 en 4 van de aangenomen motie “Actieplan 
Limmel” van 16 september 2014. 

2. Één aanspreekpunt vanuit het college aan te stellen voor de buurt Limmel. 
3. Met Woonpunt en andere partners afspraken te maken om te komen tot uitvoering van o.a. 

fase 1 van de Hoolhoes-locatie; 
4. De raad voor het zomerreces te informeren over de voortgang.  

 

En gaat over tot de orde van de dag;  

 

Vivianne Heijnen     Frans Bastiaens     John Steijns    Kitty Nuyts   Jan Hoen 

CDA      PvdA       SBM                LPM        MV 


