
Limmel in actie! 
Stop uitbreiding kamerverhuurpanden 

 

Discussieavond met 
de gemeenteraad 

 

Iedereen kan meepraten! 

Kom ook! 

En laat het geluid van Limmel horen! 

 

Wanneer:   Dinsdag 19 april  17.00-18.30 uur 

Waar:    Mosae Forum (Raadzaal) 

 

Om 18.30 uur is er gratis eten (buffet) voor alle aanwezigen. 

U bent van harte welkom!!! 



Limmel in actie!  

Limmel is in actie tegen de uitbreiding van kamerverhuurpanden in onze buurt. De actie op 
22 maart was een groot succes. De buurtraad heeft toen een presentatie gegeven in de 
gemeenteraad. Daarover is een stuk in de Limburger geschreven. Ook zijn er veel 
buurtgenoten naar de gemeente gekomen. Daarmee hebben we een duidelijk signaal 
afgegeven aan de gemeente. Dank aan iedereen die aanwezig was!   

 

Wat is er aan de hand? 

In Limmel zijn heel veel kamerverhuurpanden. In sommige straten wel 1 op de 3 huizen. In 
de Populierenweg zelfs meer dan de helft van alle huizen. Dit is genoeg. Te veel 
kamerverhuurpanden in een buurt is niet goed voor de leefbaarheid en opbouw van een 
buurt.  

In juni beslist de gemeente definitief over nieuw beleid voor kamerverhuurpanden. Voor 
Limmel, en de rest van de stad. 

Maar eerst wil de gemeente in gesprek met alle betrokkenen (buurtbewoners, 
huisjesmelkers, studenten etc.). Daarom is er een discussieavond op 19 april.  

 

Wat wil de Buurtraad Limmel? 

De Buurtraad Limmel wil dat kamerverhuurpanden eerlijk over de stad verdeeld worden. 
Buurten en straten die al veel kamerverhuurpanden hebben moeten geen nieuwe 
kamerverhuurpanden meer krijgen. De Buurtraad wil dat: 

1. De gemeente stopt met vergunnen van illegale panden (stoppen met legalisatie). 

2. De gemeente geen nieuwe kamerverhuurpanden meer toestaat in Limmel.  

3. De gemeente gaat handhaven op illegale kamerverhuurpanden. 

4. Er beleid komt waardoor huisjesmelkers verplicht worden kamerverhuurpanden te onderhouden  

5. De gemeente gaat handhaven bij overlast door kamerverhuurpanden. 

 

Wat kunt u doen? 

U kunt ons helpen door op dinsdag 19 april naar de discussieavond met de gemeenteraad 

te komen. Als wij de uitbreiding van kamerverhuurpanden in Limmel willen stoppen is het 

belangrijk dat er veel buurtgenoten komen. Tussen 17:00 en 18:30 kunt u met de 

raadsleden en de wethouder in discussie over het nieuwe beleid. Wij hopen dus op de 

komst van vele Limmelaren!  


