
 

  

 

Maastricht, 04 november 2015. 

 

Beste, 

De leden van de Buurtraad Limmel zijn gisteren in vergadering bijeengekomen om het 
eerder ingenomen standpunt “het opschorten van haar werkzaamheden” te bespreken en te 
evalueren. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er momenteel sprake is van een soort van  status quo 
en hebben besloten onze werkzaamheden in en voor de wijk Limmel vooralsnog niet te 
hervatten. 

De buurtraad zal de door de burgemeester toegezegde evaluatie van het 
Wijkontwikkelingsplan en de diverse andere lopende projecten in Limmel afwachten en aan 
de hand van deze evaluaties besluiten of het zinvol is haar werkzaamheden te hervatten.      

Verder hebben wij geconcludeerd dat naast het recente positieve bericht over de 
ontwikkelingen m.b.t. de Askalonstraat en omgeving in Limmel, onderdeel van het 
Wijkontwikkelingsplan er  wat ons betreft ook minder positieve ontwikkelingen zijn in Limmel 
die ons grote zorgen baren en ons de indruk geven dat er weliswaar geluisterd wordt naar de 
inbreng van de Buurtraad maar dat we niet gehoord worden. 

Grote zorgen zijn er in Limmel omtrent het nieuwe beleid m.b.t. 
woningsplitsing/studentenhuisvesting en plaatsen we vraagtekens bij de recente 
beantwoording van de artikel 48 vragen door het college over dit voor Limmel zo belangrijke 
onderwerp. 

Ronduit teleurgesteld zijn we dat onze inbreng om  tot een verbetering van de complexe 
verkeerssituatie in en rond Limmel te komen niet tot een mogelijke verbetering zal leiden. Als 
buurtraad zagen/zien wij hierin kansen door de aanleg en verbreding van de Noorderbrug en 
de nieuwe afslag van de A2 in de Beatrixhaven. Eerder gedane toezeggingen dat de 
afwikkeling van het vrachtverkeer van de Mosa in de nieuwe situatie niet meer door onze 
wijk (Dolmansstraat) zou geschiedden maar via de Willem Alexanderweg zijn blijkbaar van 
tafel geveegd of vergeten terwijl de voorgenomen uitbreiding van de Mosa nog altijd als een 



 

  

zwaard van Damocles boven onze wijk hangt. Verder zien/zagen wij met deze nieuwe 
plannen mogelijkheden om het verkeer op de Willem Alexanderweg te verminderen. 
Passend binnen dit project  en o.a. opgenomen in het Wijkontwikkelingsplan. 

Op vragen in juni 2015 van de buurtraad om doorrekening van de door ons ingebrachte 
alternatieven m.b.t. dit onderwerp hebben we ondanks toezegging dat dit zou gebeuren tot 
op heden geen antwoord gehad.  

Verder is er het nog steeds dreigende vertrek van de voetbalclub RKVCL in onze wijk, 
waarvoor nog geen alternatief is aangereikt en het feit dat er weliswaar enige beweging lijkt 
te zitten in het centrumplan op de Hoolhoeslocatie maar er vooralsnog geen zicht  op is of en 
wanneer dit plan tot uitvoering gaat komen. 

Veel projecten in en rond Limmel overlappen elkaar en hebben met elkaar te maken 
waardoor onderling afstemming evident is om tot een goed resultaat te komen.  

Wij realiseren ons terdege dat het door de gemeenteraad goedgekeurde 
Wijkontwikkelingsplan een looptijd heeft tot 2020 waardoor de daarin genoemde ambities 
nog waargemaakt kunnen worden maar dat ambities zonder het daarbij behorend en 
gemaakt beleid alleen maar ambities zullen blijven. 

 

Namens de Buurtraad Limmel, 

 

Theo Dassen, 

 

Vice – voorzitter. 

 

 

 



 

  

 

 

 

                                                                              

 

 

 


