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Beste buurtgenoten,
Het jaar 2017 zit er bijna op. Een 
goed moment om de balans 
voor Limmel van de afgelopen 
twee jaar op te maken. Zoals 
u zult zien is er door heel 
veel mensen hard gewerkt 
om Limmel mooier, veiliger 
en bij de tijd te brengen. Het 
Buurtnetwerk heeft deze zaken 
eens op een rijtje gezet en de 
opbrengst overtrof onze eigen 
verwachtingen. 

In deze Buurtpraot ook 
aandacht voor de recent met 
buurtgenoten uitgevoerde 
buurtschouw op de fiets, de 
plannen voor de herinrichting 
van de schoollocatie aan de 
Askalonstraat, de uitkomsten 
van de enquête van de 
Kinderboerderij, nieuws van 
Servatius over de kop Balijeweg-
Populierweg en het Limmelse 
kerstspektakel!

Namens het dagelijks bestuur 
van het Buurtnetwerk wens ik U 
allen prettige kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2018!

Chris Meys
Voorzitter
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 › Foto Jack Ummels

Magisch Lummel
door Karen Hop 

Limmel heeft echt de handen ineen 
geslagen om voor de buurt gezellige 
kerstactiviteiten te organiseren. Veel 
verschillende clubs en ondernemers 
uit Limmel hebben het samen 
mogelijk gemaakt: het samenbrengen 
en verbinden van de mensen uit de 
wijk, rond de kerstboom vol mooie 
lichtjes, kerstklokken en kerstwensen. 
Hartverwarmend, sfeer verhogend en 
voor herhaling vatbaar.

Eerst is de boom geplaatst op het 
plein en zijn de lampjes van de 
buurtraad erin gehangen door een 
hoogwerker. Een dag later zijn daar 
onder begeleiding van de Kerstman 
de kerstklokjes ingehangen door 
kinderen van de Geluksvogel, 
cliënten van de Kanjel en enkele 
buurtbewoners. En tot slot startte op 
vrijdagavond de kerstmarkt met een 
kinderlampionnenoptocht waarmee de 
kinderen het licht naar de kerstboom 
hebben gebracht. Op de kerstmarkt 
waren mooie kerststukjes, lekkere 
wafels, warme chocomel, kerststol 
en kerstbiertjes te krijgen. Het koor 
bracht kerstliederen ten gehore en 
men kon kerstwensen aanschaffen om 
een wens op te schrijven en die in de 
boom te hangen. Er was zelfs een echt 
schaapje en een kribbe aanwezig. 

Het kerstfeest krijgt nog een 
staartje: uit alle kerstwensen die zijn 
ingeleverd, gaat Sociaal Team Limmel 
Nazareth kijken welke wensen we 
in vervulling laten gaan. Het geld 
hiervoor komt van de opbrengsten van 
de kerstwensen (80 euro), Amphitryon 
(40 euro) en een sponsoring van 
Haddocks, die met de verkoop van 
kerstbiertjes op de kerstmarkt wel 
81 euro heeft opgehaald voor dit 
goede doel! Na de kerstvakantie, in 
het nieuwe jaar zal bekend gemaakt 
worden welke wensen uitgekozen zijn. 

 › Foto Karen Hop
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Buurtnetwerk
door Chris Meys

De afgelopen jaren is in het kader van 
het Wijkontwikkelingsplan (WOP)  
Limmel-Nazareth hard gewerkt om 
beide buurten op fysiek maar ook 
sociaal vlak een flinke impuls te geven. 
De resultaten worden steeds meer 
zichtbaar in het straatbeeld. Denk maar 
aan het nieuwe Integraal Kindcentrum 
(IKC) de Geluksvogel, de gerenoveerde 
woningen in de Askalonstraat en 
Balijeweg, het Bethlehempark, de 
volkstuintjes en het onder de grond 
brengen van de hoogspanningskabels, 
de aanleg van een rotonde en de 
prachtige tunnel onder het spoor. 
Al met al resultaten waar veel 
inspanningen voor zijn geleverd van 
professionele organisaties als de 
gemeente, Servatius, de Hotelschool 
maar zeker niet in de laatste plaats 
ook het Buurtnetwerk of de voorloper, 
Stichting Buurtraad Limmel. Ook heeft 
het buurtnetwerk aanvullend zelf nog 
een aantal zaken in gang gezet. 

In onderstaand overzicht zetten we 
de resultaten van de afgelopen tijd 
op een rij. Daarbij hebben we de 
indeling aangehouden van de vijf 
voor Limmel belangrijkste thema’s 
die door buurtgenoten tijdens een 
buurtbijeenkomst in het Lochtmanhuis 
zijn aangegeven. 
Wij hopen dat u net zo trots als ons 
bent op de bereikte resultaten. Daarbij 
staat er ook voor de komende jaren (tot 
2020) nog een en ander te gebeuren.

Thema 1: Wonen in Limmel
• De woningen van Servatius aan 

de Balijeweg zijn gerenoveerd en 
voorzien van zonnepaneeldaken.

• De woningen van Servatius aan de 
Askalonstraat en Sionsweg (zijde 
Populierweg) zijn gerenoveerd.

• Het besluit is genomen door 
Servatius om de Kop Balijeweg- 
Populierweg te slopen en 
nieuwbouw te plegen. Dit zal de 
komende jaren zijn beslag krijgen. 

• Het Buurtnetwerk ziet een groot 
deel van haar wensen opgenomen 
in de concept-woonvisie.

• In Limmel worden als een van de 
weinige buurten buiten het A2-
project/ Groene Loper en Belvedère 
nog woningen toegevoegd. 
Uiteindelijk zal Limmel ongeveer 
10% meer woningen krijgen. 
Daarmee wordt een goede basis 
gelegd om de voorzieningen in 
stand te houden.

Thema 2: Aanpak overlast
• Door een sterke lobby van vooral 

Limmel en Brusselsepoort is er 
een nieuw beleid woningsplitsing- 
en kamerverhuur vastgesteld 
waardoor er in Limmel nog amper 
kamerverhuurpanden bij kunnen 
komen. 

• Samen met andere buurten is de 
Stichting Buurtbalans opgericht, 
een overkoepelende organisatie van 
Maastrichtse buurten die zich inzet 
voor de leefbaarheid in buurten. 
Onze voorzitter maakt deel uit 
van het dagelijks bestuur van 
Buurtbalans. 

• Door de druk van de buurten 
wordt door Handhaving van de 
gemeente op doordeweekse dagen 
nachts actie ondernomen op 
studentenoverlast. 

• Samen met Hotelschool, 
gemeente en Studentenvereniging 
Amphitryon is een Buurtprotocol 
opgesteld waarmee er tussen de 
partijen gedragsregels in de buurt 
zijn overeengekomen. 

• Bij de politiek is aandacht 
gevraagd voor de spreiding van 
de huisvesting van kwetsbare 
doelgroepen zoals GGZ-patiënten, 
zwerfjongeren, onaantastbaren etc.

• Er hebben diverse Veilige Buurten 
Team-overleggen plaatsgevonden.

• Er zijn overlastavonden 
georganiseerd door gemeente, 
buurt, politie, Amphitryon en 
Hotelschool.

• Door Trajekt is voor 15 
studentenhuizen een 
buurtbemiddelingstraject 
doorlopen.

• Er zijn overleggen met het bestuur 
van Upper Ten om de overlast te 
verminderen.

• Er is bij de burgemeester 
aangedrongen op aanpassing 
van de APV zodat structureel 
overlastgevende panden zelfs 
gesloten kunnen worden. 

• Het Buurtnetwerk volgt het 
Keurmerk studentenpanden  
op de voet. 

• Er worden door de Hotelschool, 
Trajekt en Amphitryon twee keer 
per jaar Gangtrainingen verzorgd 
op de Hotelschool om studenten 
bewust te maken van hun gedrag. 
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Oude school wordt park!
door Mat Brüll

Vele (oud) Limmelaren zullen nog 
herinneringen hebben aan hun 
basisschooltijd in Limmel. De school 
aan de Askalonstraat kende diverse 
namen en uitstralingen. Maar begin 
2017 was dat tijdperk voorbij. Door de 
komst van het duurzame Integraal 
Kind Centrum (IKC) “de Gelukvogel” 
heeft Limmel er een mooie nieuwe plek 
bij gekregen waar weer vele kinderen 
nieuwe herinneringen aan gaan zullen 
krijgen. Met de komst van het IKC 
kwam het oude gebouw leeg te staan. 
Vanuit diverse buurtpeilingen bleek 
dat de buurt op deze plek nieuwe 
ontwikkelingen wilde waar gehoor aan 
is gegeven, maar wat moet er dan gaan 
komen?
Als je een dergelijke vraag stelt in 
de buurt dan komen er natuurlijk 
vele ideeën los. Vanuit deze roep 
heeft de gemeente samen met het 
Buurtnetwerk Limmel in maart jl. een 
buurtavond georganiseerd voor de 
direct omwonenden. Een drukbezochte 
bijeenkomst waar ook weer veel 
suggesties de revue passeerden en ook 
gekeken werd naar de mogelijkheid tot 
het oplossen van overlast/problemen. 
Een van de wensen was, kleinschalige 
bewoning. Ook was er een roep voor 

Thema 3: Voorzieningen in Limmel
• Het IKC de Geluksvogel is geopend 

en in de architectuurprijzen 
gevallen.

• De locatie Hoolhoes is door de 
gemeente gegund aan BPD- Rialto 
waardoor er naast de school de 
komende jaren een winkelcentrum 
( Jan Linders als grote partij) met 
28 sociale huurappartementen en 
42 grondgebonden koopwoningen 
zullen verrijzen.

• De Hoeve Rome is casco opgeknapt.
• De volkstuintjes zijn opnieuw 

aangelegd inclusief clubhuis.
• Het Bethlehempark is opnieuw 

vormgegeven en opengesteld.

Thema 4: Verbeteren openbare 
ruimte
• Kasteel Jerusalem is gerestaureerd 

en herbestemd.
• De brandgangen van diverse straten 

zijn vernieuwd door Servatius
• Er zijn spectaculaire archeologische 

vondsten op het voormalig 
voetbalterrein gedaan. Helaas viel 
wel het doek voor deze roemrijke 
vereniging!

• Limmel heeft dit jaar weer een 
kerstactiviteit.

• Er heeft in november 2017 een 
buurtschouw plaatsgevonden. 
Daardoor wordt er komend jaar 
op een groot aantal plekken de 
openbare ruimte en het groen 
aangepakt. (zie verder in de 
Buurtpraot)

Thema 5: Verkeer
• Een aantal inwoners en de IKC 

de Geluksvogel doen mee aan het 
Luchtmeetproject van de gemeente.

• De Noorderbrug is aangepast, er 
is meer ruimte voor de fietser en 
een vermindering van het verkeer 
op de Willem-Alexanderweg. 
Wel is nog aandacht geboden 
voor de verkeersveiligheid van de 
Borgharenweg.

• Verbetering vrachtverkeer Mosa, 
vrachtwagens rijden achter 
Hekkert-garage in en uit, dus niet 
meer via de Dolmansstraat.

een speelplek voor kinderen, anderen 
wilden weer een mooi rustig groen 
parkje. Creativiteit genoeg. Vanuit 
de buurtavond werd een werkgroep 
geformeerd met mensen uit alle 
aangrenzende straten. Deze werkgroep 
is samen met de gemeente ambtenaren 
aan de slag gegaan of de genoemde 
suggesties realiseerbaar waren. Een 
mooi respectvol proces waarbij ook 
regelmatig een stevig woordje viel, 
maar de werkgroep heeft er alles aan 
gedaan om zoveel als mogelijk de 
wensen van de bewoners terug te 
laten komen in hun eind voorstel. En 
ja.. niet alles is gelukt, maar er gloort 
hoop voor de toekomst. Ook zal het 
braakliggend terrein in de Pastoor 
Mulkenshof een upgrade krijgen. Het 
plan dat nu voorligt wordt in januari 
2018 op detailniveau uitgewerkt 
waarbij groen de boventoon voert en 
er is speelgelegenheid voor de kleine 
kinderen in opgenomen. Zodra de 
details bekend zijn zal de werkgroep de 
uitkomst presenteren aan alle bewoners 
van het hele gebied. In februari 2018 
zal de sloop van de oude school én de 
gymzaal starten waarna aansluitend het 
parkje zal worden ingericht.

Namens de werkgroep herontwikkeling 
terrein Askalonstraat/ Pastoor 
Mulkenshof.
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 › Foto Jack Ummels

Op de fiets, op de fiets!
door Joke de Jong

Ja, het DB van het Buurtnetwerk met de 
buurtnetwerkers, Jean Muijtjens, Jean 
Slapak, Jos Rokx en Horrie Geraerds, 
hebben met Mariëlle Munnecom, Hans 
Thewissen en Johan Canoot  van de 
gemeente op de fiets een rondje Limmel 
gedaan.
Met elkaar hebben we gekeken naar 
punten in Limmel die verbeterd en/of 
verfraaid kunnen worden.
Dat geldt voor de fietsen die overal 
op de stoep staan reikt Chris Meijs 
aan waardoor de Populierweg soms 
onbegaanbaar wordt voor voetgangers. 
Maar ook door losliggende en 
door boomwortels opgeduwde 
stoeptegels, straten zien eruit als een 
lappendeken. Het herinrichten van 
de openbare ruimte, trottoirs, straten 
en groenvoorziening in Limmel is 
geen overbodige luxe. Een grondige 
inventarisatie dient uitgevoerd te 
worden zegt Jack Ummels.
Jos Rokx geeft aan wat te doen met 
het Populierpleintje nabij de tunnel. 
Bewoners en gemeente zijn in overleg, 
om het te verfraaien.
En dan de zichtlijnen van Jack Ummels. 
Hij ziet mooie zichtlijnen voor zich die 
te verwezenlijken zijn met wat groen 
hier en daar bij o.a. de entrees van 
Limmel en het onderbreken van het 
lelijke zicht richting de fabriekshallen  › Foto: www.wigosite.nl  bron: Buurtplein

van de Beatrixhaven met bomen en 
struiken. 
“Limmel in ontwikkeling van wijk 
naar stadsdorp”. Met mooi zicht op de 
kastelen vanuit o.a. Limmel richting 
Bethlehem en Jeruzalem en natuurlijk 
Hoeve Rome als startpunt van de 
Landgoederenzone en het Buitengebied 
Maas en Geul.
Het prachtige twee eeuwen oude park is 
als Engelse landschapstuin aangelegd. 
Horrie Geraerds kan er enthousiast over 
vertellen; de afwatering en de kapot 
getrokken buizen die niet hersteld 
zijn. En weet u dat hier vroeger een 
dierentuin was en u kunt er nu zomaar 
het ijsvogeltje aantreffen?
Dan is er een met beuken mooi beplant 

niet bedoeld doodlopend stukje 
fietspad, de verlengde Beukenlaan, 
dat eigenlijk zou moeten leiden 
naar station Noord en dan weer zou 
aansluiten op de bestaande Beukenlaan 
richting Kasteel Vaeshartelt. Pro-
Rail kan niet meewerken aan een 
mogelijke spoorovergang voor 
fietsers en voetgangers vanwege 
veiligheidsredenen. Er wordt gezocht 
naar een oplossing. Jean Muijtjens geeft 
aan om een pad aan te leggen voor het 
portaal van de hoogspanningskabels 
zodat ongestoord door gewandeld 
en gefietst kan worden richting de 
Landgoederenzone en het Buitengebied 
Maas en Geul. 
Wat zou het mooi zijn als je ook van dit 
station kan vertrekken richting Sittard, 
dat is binnen afzienbare tijd mogelijk. 
Er zijn plannen om iets van een eet -en 
drinkgelegenheid in te richten.
Maar dan is er nog die afzichtelijke, 
maar wel afdoende afsluiting van 
de voormalige spoorovergang 
Meerssenerweg. 
Wat zouden we graag weer een 
sportgelegenheid terug willen zien 
in Limmel, zegt Jean Slapak of het 
niet mogelijk zou zijn om rond de 
waterbuffers een joggingbaan met 
beweegtuin aan te leggen? Daarvoor is 
overleg nodig met de gemeente en het 
Waterschap. In ieder geval ligt er een 
verzoek om het uit te zoeken.
En de busroute door het “centrum” van 
Limmel? Het was zo heerlijk rustig 
zonder bus in de Dolmansstraat ten 
tijde van de Noorderbrug reconstructie. 
Misschien kunnen er aanpassingen 
komen. Het overdenken waard. 
Bedankt Buurtnetwerkers voor jullie 
bijdrage.
Misschien hebt u ook wel ideeën 
of suggesties. Laat het weten via 
buurtraadlimmel@gmail.com.
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Kanjel

Nieuws van Servatius 
door Koos Smeets

De kop van de Balijeweg-Populierweg

In de herfst editie kondigden we aan, dat voor deze woningen op korte termijn 
duidelijkheid was te verwachten. De vraag was: “wordt er gekozen voor sloop/ 
nieuwbouw of toch renovatie”? 
Binnen Servatius is nu het besluit genomen om niet te kiezen voor renovatie, maar 
het scenario sloop/ nieuwbouw verder uit werken. Dit sluit ook aan bij de wens 
van de bewonerscommissie en het Buurtnetwerk, die steeds hun voorkeur voor dit 
scenario hebben uitgesproken.

Verder uitwerken scenario sloop/nieuwbouw 

De plannen voor de nieuwbouw moeten nog volledig worden uitgewerkt.
Wel gaan we er van uit dat er op deze plek een appartementenblok  
wordt ontwikkeld. 
Voor welke doelgroep en welk huursegment Servatius kiest zal de komende periode 
nader onderzocht worden. 
De daadwerkelijke sloop van de huidige 18 woningen zal pas plaats vinden nadat het 
bestemmingsplan is gewijzigd en het bouwplan in grote lijnen bekend is.
De huidige gebruikers van de woningen, zijn voornamelijk tijdelijke huurders van 
Servatius of van Maximus leegstandsbeheer. Ze worden per brief geïnformeerd over 
de actuele situatie.
Woningen die de komende periode leegkomen worden in beheer gegeven bij 
Maximus die voor de bewoning zorg zullen dragen. 
Over de voortgang van deze locatie als ook over de voortgang nieuwbouw 
Askalonstraat zullen we u de komende periode onder andere via de Buurtpraot  
op de hoogte houden.
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Chateau Bethlehem

Uitkomsten van de enquête 
Kinderboerderij 
door Werkgroep Kinderboerderij Limmel

U heeft hem vast gezien, dit 
voorjaar. Om de buurt te polsen 
over de kinderboerderij, heeft de 
Werkgroep Kinderboerderij Limmel 
een enquête verspreid onder de 
inwoners van Limmel en Nazareth. 
Via deze weg wil de werkgroep graag 
alle geïnteresseerden bedanken en 
informeren over de uitkomst. Er zijn 
86 ingevulde enquêtes ingeleverd, die 
samen een goed beeld geven van hoe de 
mensen over de boerderij denken. 

Over het algemeen zien de 
buurtbewoners de boerderij als een 
waardevolle plek in de buurt, waar 
kinderen kunnen spelen en leren 
over de natuur, en waar ouders elkaar 
ontmoeten. Ook waardeert men het 
feit dat deze plek voornamelijk door 
vrijwilligers wordt gerund. 

Ideeën voor verbetering waren er ook. 
Sommigen missen een volwaardige 
horeca, voor een goede kop koffie 
en een lekker broodje. Omdat de 

Kinderboerderij geen horecavergunning 
heeft, zijn de mogelijkheden hiervoor 
helaas beperkt. (De gemeente, eigenaar 
van het pand, voert overigens wel 
gesprekken met mogelijke uitbaters van 
de aanpalende hoeve. Die staat echter 
los van de Kinderboerderij). 

Een aantal respondenten vonden het 
jammer dat de verschillende dieren niet 
samen door elkaar lopen in een grote 
wei, zoals vroeger wel het geval was. Dit 
is helaas door wet- en regelgeving niet 
meer toegestaan.

Een aantal keer werd genoemd dat 
mensen meer evenementen leuk 
zouden vinden, zoals een BBQ of 
spellenmiddag. Sommigen zouden 
graag willen paardrijden, maar daar zijn 
de twee paarden die de Kinderboerderij 
heeft niet geschikt voor. 

Sommigen vonden dat de 
Kinderboerderij er rommelig uitziet. 
Met dit punt is de boerderij al aan de 
slag gegaan. De plastic stoeltjes zijn 
deze zomer vervangen door mooie, 
houten exemplaren. Recent is de ruime 
nieuwe konijnenren opgeleverd, waarin 

de konijntjes vrij kunnen rondlopen. 
Kinderen kunnen ook (onder toezicht) 
de konijnen aaien. 
Ook zijn er plannen om de kippenren 
uit te breiden en te overdekken, 
zodat de kippen, ganzen en eenden 
ook vrij kunnen rondlopen tijdens 
een ophokplicht. Daarnaast zal het 
speeltoestel op termijn vervangen 
worden door een mooi houten 
exemplaar. Zo wordt de Kinderboerderij 
langzaam maar zeker een steeds 
mooiere plek. 

De Kinderboerderij wordt grotendeels 
gerund door vrijwilligers. Via de 
enquête hebben verschillende mensen 
aangegeven interesse te hebben ook 
vrijwilliger te worden. Met deze mensen 
is contact opgenomen. 

Hebt u interesse om ook mee te helpen? 
U kunt contact opnemen met de 
vrijwilliger coördinator Anita Kraft  
w06-5466 0566 of kom gewoon een  
keer langs!
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door Joldy Peters, projectleider van de 
pilot student & leefbaarheid, Gemeente 
Maastricht
 

“In Maastricht wordt door inwoners 
van de stad overlast in de avond/
nacht ervaren. Overlast die 
veroorzaakt ‘lijkt’ te worden door 
bewoners van studentenpanden. De 
gemeente neemt deze meldingen 
serieus en om inzicht te krijgen 
in de aard ervan is in de hele 
stad in maart de pilot student en 
leefbaarheid gestart. De pilot richt 
zich vooral op woonoverlast. In de 
avond/nachtelijke uren gaat het 
dan vooral over geluidsoverlast. Elke 
woensdag en donderdagavond/nacht 
tussen 22.00 en 2.00 uur gaan twee 
handhavers op pad die de opdracht 
hebben, meldingen van overlast 
te onderzoeken en om de klachten 
dezelfde avond op te pakken. 
Dit betekent dat de handhavers 
met melders en overlastgevers 
in gesprek gaan, meldingen 
richting overlastgever en melder 
terugkoppelen en waar nodig een 
dossier aanmaken. 
De overlast kan worden gemeld via 
zowel de politie als de gemeente. 
De pilot duurt nog tot 1 juli 2018 
en in 2018 zullen de handhavers op 
donderdag- en vrijdagavond/nacht 
voor deze pilot in dienst zijn.”

Joldy Peters is bereikbaar op  
(043) 350 40 36 of 06 50 74 99 81


