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Beste inwoners van Limmel 

Voor u ligt de zomereditie 
van de vernieuwde Buurt-
proat. De zomerperiode is 
de tijd van het jaar om te 
gaan genieten van de wel-
verdiende rust na een jaar 
hard werken. Dat geldt 
ook voor het Buurtnetwerk 
Limmel. Een nieuwe naam 
waarover straks meer. Het 
is echter ook de tijd om te 
oogsten. En dat doen we 
dan ook in dit nummer. Er 
is goed nieuws te melden 
op een aantal belangrijke 
dossiers; woningsplitsing 
en kamerverhuur, aanpak 
studentenoverlast en cen-
trumplan Hoolhoes. En er 
volgt nog meer de komende 
maanden. Limmel zit in 
een grootschalige verbou-
wing, het is dus nog even 
doorbijten maar het wordt 
steeds mooier! 

Wij wensen u een 
fijne zomer toe!  Het 
dagelijks bestuur van het 
Buurtnetwerk,

Sjoertje, Joke, Jack en Chris

Buurtnetwerk Limmel, wat betekent dat? 

Zoals in een van de vorige edities van de Buurtpraot aangekondigd, is de Buur-
traad een Buurtnetwerk geworden. Dat betekent een aantal veranderingen t.o.v. 
de oude situatie. Er is nu een dagelijks bestuur en daarnaast zijn er zogenaamde 
buurtnetwerkers. Er is dus geen Buurtraad meer en er zijn dus ook geen leden 
meer in de Buurtraad. Een buurtnetwerker is iemand uit de buurt die zich actief 
met een onderwerp bezighoudt. Dat kan zijn het organiseren van een gezamen-
lijke kookactiviteit tot het realiseren van een speeltuin. Iemand kan tijdelijk 
maar ook voor langere duur netwerker zijn. Zo gauw als iemand niet meer actief 
deelneemt in een van de projectgroepen is hij/zij geen buurtnetwerker meer. 

Het dagelijks bestuur van het Buurtnetwerk coördineert de activiteiten en 
brengt mensen en ideeën bij elkaar. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur 
regelmatig overleg met belangrijke partners in de buurt zoals gemeente, Hotel-
school, studentenvereniging Amphitryon, woningbouwvereniging Servatius, het 
opbouwwerk van Trajekt en de Mosa. Ook houdt het dagelijks bestuur zich met 
strategische dossiers bezig. 

Heeft u een goed idee voor Limmel? 
En wilt u zich er actief voor inzetten om dit te realiseren? Het Buurtnetwerk kan 
u helpen eventuele financiering te vinden en uw idee tot uitvoering te brengen. 
Neem contact met ons op via  

buurtraadlimmel@gmail.com

Verkeer 

Reconstructie 
Noorderbrug, een veiligere 
verkeersverbinding

De ombouw van de Noorderbrug is in 
volle gang. Knooppunt oost (omgeving 
brandweerkazerne) zal medio zomer 
gereed zijn. Het afgelopen jaar heeft 
de buurt veel overlast gehad van deze 
werkzaamheden maar daar krijgen we 
nu wel een veiligere verbinding  
voor terug. 

Verkeersveiligheid Balijeweg

Vanuit diverse buurtbewoners is aan-
dacht gevraagd voor de verkeersveilig-
heid van de Balijeweg. Er wordt te hard 
gereden op de weg en van de zijde van 
de Willem Alexanderweg rijden vracht-
wagens de wijk in om vervolgens tot de 
conclusie te komen dat ze niet onder 
de onderdoorgang passen en moeten 
keren. De gemeente is op de hoogte van 
dit probleem en is zich op een passende 
oplossing aan het beraden. Voor nu is in 
ieder geval al een ‘smiley-bord’ neerge-
zet om weggebruikers te attenderen op 
hun snelheid. 

Verbeteren  openbare ruimte

Bewonerskrachten  
Servatius actief

De bewonerskrachten van Servatius zijn 
begonnen. Deze vrijwilligers zetten zich 
in voor de leefbaarheid in de wijk. Ze 
zijn te herkennen aan hun zwarte body-
warmers met opschrift bewonerskracht. 
Ze signaleren o.a. gevaarlijke situaties, 
kapotte stoepen, illegale afvaldumping 
etc. De woningcorporatie en gemeen-
te ondernemen vervolgens actie. Een 
waardevolle toevoeging voor onze wijk!

Nieuwe Meldt-app,  
de Maastricht Meldt-app 

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal 
gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare 
ruimte niet in orde? Met de Maastricht meldt App kunt u dit snel melden. Me-
teen op de plaats én op het moment dat u het signaleert. Denk bijvoorbeeld aan 
overlast door hondenpoep, gladheid in de winter, een verstopte put, of gaten in 
het wegdek. 
Maastricht is niet meer aangesloten op de BuitenBeter-app. Wij hebben nu onze 
eigen app voor het maken van meldingen in de openbare ruimtes: de Maastricht 
Meldt-app. Deze app kunnen mensen downloaden in de App Store of via Google 
Play (voor android). Meer informatie vindt u op: www.gemeentemaastricht.nl/
meldingen-app.

Introductie

Verleden jaar september hebben de inwoners van Limmel 
aangegeven welke thema’s van belang zijn voor Limmel. 
Met die thema’s zijn we aan de slag gegaan. In deze buurt-
praot leest u de voortgang van de vijf thema’s. 

Limmelse projecten juli 2017 
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Reconstructie Noorderbrug, een veiligere verkeersverbindingVoorzieningen in Limmel

Definitief nieuw  
Centrumplan Hoolhoes

Limmel en Nazareth krijgen definitief 
een nieuw centrum! Het centrumplan 
Hoolhoes is gegund aan de ontwikke-
lende partijen BPD (voormalig bouw-
fonds) en Rialto Vastgoedontwikkeling. 
Daarmee wordt het centrumplan van 
2300 m2 commerciële ruimte, 28 sociale 
appartementen boven de winkels en 42 
koopwoningen uitgevoerd. De ontwik-
kelende partijen hebben aangegeven 
eind 2019 alles gerealiseerd te hebben. 
Zo komt de ontwikkeling van ons nieu-
we centrum in een stroomversnelling. 
Hoe de huizen en het winkelcentrum 
gaan uitzien is nog onderwerp van stu-
die. Wel is zeker dat er een Jan Linders 
supermarkt zal komen. Al met al een 
zeer belangrijke impuls voor onze buurt. 

Buurt maakt plan voor 
de herinrichting van de 
voormalige schoollocatie aan 
de Askalonstraat

In maart is een eerste bijeenkomst voor 
de directe omwonenden van de voorma-
lige basisschool aan de Askalonstraat en 
het grasveld aan de Pastoor Mulkenshof 
geweest. Deze avond was met zo’n 40 
buurtbewoners druk bezocht. Er zijn 
ideeën opgehaald waarmee een werk-
groep bestaande uit omwonenden en 
ambtenaren verder mee aan de slag is 
gegaan. De bedoeling is om in een aan-
tal bijeenkomsten een plan voor beide 
locaties te maken en dit in het najaar 
aan de buurt te presenteren. 

Het mooie is dat niet de gemeente het 
plan maakt maar dus in eerste instantie 
de omwonenden zelf.  De werkgroep 
is inmiddels vier keer bijeen geweest. 
Vanwege o.a. de aanwezigheid van 
vleermuizen wordt de school in ieder 
geval pas in 2018 gesloopt. Tot die tijd 
zal Maximus het gebouw beheren om 
vandalisme te voorkomen. 

Vernieuwing Campus 
Hotelschool 

De hotelschool gaat een deel van haar 
gebouwen slopen om daar een nieuwe 
wooncampus te realiseren. Het buurt-
netwerk heeft aandacht gevraagd bij 
gemeente en Hotelschool om in het 
kader van deze ontwikkeling ook sport- 
en spelmogelijkheden te creëren voor 
zowel studenten als buurtbewoners. Dit 
wordt op dit moment onderzocht. 

Herontwikkeling  
Hoeve Rome

De Hoeve Rome zal na het vertrek van 
R.K.V.C.L. een nieuwe bestemming 
krijgen. Op dit moment worden verken-
nende gesprekken met twee initiatief-
nemers gevoerd. Uitgangspunten zijn 
dat de hoeve financieel gezond moet 
kunnen worden uitgebaat en dat de 
hoeve een ontmoetingspunt voor de 
buurt en wandelaars en fietsers moet 
worden. De casco-restauratie van de 
hoeve is bijna voltooid. De inrichting 
van het interieur wordt in samenspraak 
met de uiteindelijke uitbater van de 
hoeve vormgegeven.   

Aanpak van overlast

Nieuw kamerverhuurbeleid! 
College geeft gehoor aan 
prangende vraag van de 
buurten! 

Het college heeft besloten om gehoor te 
geven aan de oproep van de gezamen-
lijke buurten om de komst van nieuwe 
kamerverhuurpanden in de buitenwij-
ken te voorkomen. Inmiddels elf buur-
ten hebben hierin samengewerkt onder 
aanvoering van Buurtbalans Brusselse-
poort en Buurtnetwerk Limmel. 

Voor Limmel betekent dit concreet dat 
op de Dolmansstraat, Borgharenweg, 
Populierweg, Galileastraat, Hebron-
straat en Jeruzalemweg GEEN NIEU-
WE KAMERVERHUURPANDEN meer 
kunnen bijkomen. Het deel van Limmel 
met overwegend huurwoningen is ook 
beschermd omdat een woning mini-
maal 110m2 moet zijn om voor kamerbe-
woning in aanmerking te komen. Deze 
woningen zijn alle kleiner. Mocht u het 
vermoeden hebben dat mensen bezig 
zijn om (illegaal) een nieuw kamerver-
huurpand te beginnen neem dan a.u.b. 
contact met  de gemeente of met jullie  
Buurtnetwerk op. Dan kan er tijdig actie 
tegen ondernomen worden. 

Bewonersbijeenkomst 
studentenoverlast 30 maart 
heeft zichtbaar resultaat!

Op 30 maart presenteerden Hotelschool, 
studentenvereniging Amphitryon,  
Buurtbemiddeling van Trajekt, Politie, 
gemeente en het buurtnetwerk welke 
inzet er sinds de eerste overlastavond 
(november 2016) gepleegd is om de 
studentenoverlast aan te pakken.  De 
avond werd bijgewoond door burge-
meester Annemarie Penn-te Strake. Zij 
is zeer begaan met dit onderwerp en 
heeft ook een pilot studentenoverlast 
afgekondigd. Deze loopt van maart tot 
en met oktober voor de binnenstad, 
Limmel en Brusselsepoort. In Limmel 
zijn al de nodige controles geweest , 
gele kaarten uitgedeeld en huiseigena-
ren aangeschreven om hun verantwoor-
delijkheid te nemen. De eerste indruk 
van de pilot is positief. 

Buurtprotocol Limmel, voor 
een betere leefbaarheid

Binnenkort zal het Buurtprotocol 
ondertekend worden door Hotelschool, 
studentenvereniging Amphitryon, ge-
meente en het dagelijks bestuur van het 
buurtnetwerk. In dit document worden 
afspraken over de leefbaarheid gemaakt 
om overlast te voorkomen. Daarmee 
onderschrijven deze partijen dat zij zich 
gezamenlijk in zullen zetten voor de 
leefbaarheid van Limmel. Iedere partij 
heeft daarin eigen verantwoordelijk-
heden. Ook zal de voortgang periodiek 
bewaakt worden.
 
Keurmerk Prettig Wonen

In mei is het Keurmerk Prettig Wonen 
gelanceerd. Dit Keurmerk dat door de 
verhuurders is ontwikkeld in samen-
spraak met de woningcorporaties, 
universiteit en gemeente is bedoeld om 
de veiligheid van studentenwoningen 
te verbeteren. Ook worden verhuurders 
en studenten gewezen op hun inzet 
voor de leefbaarheid. Het Keurmerk zal 
door het Buurtnetwerk kritisch worden 
gevolgd en geëvalueerd. Het moet echt 
wat toevoegen op de leefbaarheid wat 
ons betreft en niet alleen een (brand)
veiligheidsverhaal worden. 

Wonen in Limmel

Duurzame renovatie Balijeweg- 
Populierweg

De duurzame renovatie van de huurwo-
ningen aan de Balijeweg en Populier-
weg is afgerond. Ook de brandgangen 
achter de woningen zijn opgeschoond 
en heringericht. Er wordt ook verlich-
ting  aangebracht waardoor de veilig-
heid wordt verhoogd in het gebied. 
Complimenten aan Servatius voor de 
prachtige gerenoveerde woningen. De 
zonnepaneeldaken, nieuwe voordeuren 
en overkappingen in de tuinen geven 
een positieve uitstraling aan onze buurt. 

Energiezuinige renovatie 
Askalonstraat- Sionsweg

De woningen in de Askalonstraat 
en Sionsweg zijn aan de zijde van de 
Populierweg gerenoveerd. Ook hier zijn 
complimenten voor de woningstichting 
Servatius op zijn plaats. De woningen 
zijn energiezuiniger opgeleverd en ook 
hier zijn aan de achterzijde de brand-
gangen grootschalig aangepakt. 

Sluiting AZC Limmel

Door de teruglopende asielzoekers-
stroom sluit het AZC-Limmel eerder 
dan gepland. Oorspronkelijk zou tot 
17 september 2017 het AZC in Limmel 
blijven. Naar verwachting van het COA 
zullen in juli de laatste asielzoekers de 
voormalige gevangenis verlaten. Daar-
mee komt een eind aan een bijzonder 
gegeven in de wijk. Als Buurtnetwerk 
zijn we trots op het prettige samenle-
ven van asielzoekers en buurtgenoten. 
Limmel heeft hiermee zijn sociale 
gezicht laten zien. 

Nieuwbouw Askalonstraat 
Sionsweg voor starters  
en senioren

De huurwoningen van Servatius aan de 
zijde van het schakelstation worden ge-
sloopt. De eerste ideeën voor de nieuw-
bouw zien er veelbelovend uit. Er zal 
in ieder geval voor starters en senioren 
worden gebouwd. Dat zijn doelgroepen 
die nu maar beperkt in Limmel terecht 
kunnen. In de volgende uitgave hopelijk 
meer nieuws over dit project. 


