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UW REFERENTIE

Beste heer/mevrouw,
Bij deze nodigen wij u uit voor een inloopavond die wij in samenwerking met de buurtraad voor u
organiseren. Tijdens de inloopavond beantwoorden wij uw vragen over actuele verkeerszaken , het
project Noorderbrugtracé, de buurtraad, projecten van Servatius en de nieuwe buslijnen. Deze avond
zal worden gehouden op maandag 12 september 2016 van 19.00 uur tot 21.30 uur in het Kapelaan
Lochtmanhuis, Populierweg 36.
Project Noorderbrugtracé
Voor het project Noorderbrugtracé wordt het kruispunt bij de brandweerkazerne omgebouwd tot een
knooppunt waar verkeerslichten niet meer nodig zijn. Binnen en rondom het Tregaterrein zijn de
voorbereidingen al geruime tijd in volle gang. De daadwerkelijke uitvoering start meteen na de
zomervakantie. Medewerkers van het project zullen die avond aanwezig zijn om uw vragen hierover
te beantwoorden.
Verkeer
Heeft u vragen over verkeerszaken, in het bijzonder rondom de nieuwe verkeerssituatie
HoolhoeslocatieM edewerkers van team Mobiliteit zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Nieuwe buslijnen
Op 11 december 2016 gaat de nieuwe dienstregeling in van Arriva. Dat betekent voor Limmel dat de
dienstregeling van de bus wijzigt. Informatie hierover is aanwezig bij team mobiliteit.
Buurtraad Limmel
Leden van de buurtraad van Limmel zullen ook aanwezig zijn tijdens de inloopavond. Graag stellen
zij zich aan u voor. Daarnaast is de buurtraad erg benieuwd welke onderwerpen leven onder de
bevolking van Limmel. De buurtraad is zich aan het ontwikkelen naar buurtnetwerk. Graag komt de
buurtraad in contact met mensen die reeds projecten in de wijk organiseren.
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Woningstichting Servatius
Op deze avond zal ook Servatius haar plannen in Limmel toelichten. De komende jaren gaat er veel
gebeuren op de Balijeweg, Populierweg, Sionsweg en Askalonstraat. Er zullen woningen
gerenoveerd gaan worden. Een ander deel wordt gesloopt en er wordt nieuwbouw gepleegd.
Aanmelden is niet nodig, wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.
Graag tot ziens op 12 september in het Lochtmanhuis.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester namens Stichting
en wethouders van Maastricht,

Etienne Westbroek
Teammanager Mobiliteit

Buurtraad Limmel

Chris Meys
Voorzitter

Afschrift aan:
Marleen Paulissen
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