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Limmel….entree van de Landgoederenzone en Buitengoed Kanjel, Geul en Maas

Beste mensen,

Wonen in Limmel

Na een lange zomer vallen nu de
bladeren van de bomen. De dagen
worden korter, de nachten langer.
Maar niet voor het Buurtnetwerk!
Het Buurtnetwerk heeft na een rustige
zomer weer de draad opgepakt en is
bezig met diverse Limmelse dossiers.
Op politiek vlak staan dit najaar een
aantal belangrijke thema’s op het
programma. Voor Limmel is
6 november van belang. Dan staat de
woningsplitsing en kamerverhuur op
de agenda van de raad. Samen met
Stichting Buurtbalans zet Limmel
in op de bouw van campussen voor
studentenhuisvesting buiten de
woonbuurten. Dan krijgt de student
een goede kamer van een betrouwbare
verhuurder en in de buurt blijft de
verhouding tussen de vaste en tijdelijke
bewoners beter in balans.
Ook hebben we aandacht voor het
toegenomenverkeer op de W.A.-weg
en de ontwikkelingen op Hoolhoes en
rondom Hoeve Rome. We zijn verheugd
dat de AED bij het Lochtmanhuis is
geplaatst en de verlengde Beukenlaan is
doorgetrokken tot Limmel zodat er een
goede verbinding is met Vaeshartelt.
Op korte termijn krijgt Limmel er nog
een park bij op de locatie van de oude
basisschool aan de AskalonstraatMulkenshof. Over al deze onderwerpen
is meer te lezen in deze Buurtproat.
U ziet de buurt wordt steeds mooier!

Oproep tot opkomst!

Namens het dagelijks bestuur van het
Buurtnetwerk Limmel,
Chris Meys - Voorzitter

door Chris Meys

6 november stadsronde woningsplitsing
Heeft u een mening over het woningsplitsing en kamerverhuurbeleid dat de gemeente
voert? Kom dan naar de gemeenteraad en laat u horen. Buurtnetwerk Limmel hoopt op
uw steun die avond. Kom dus ook 6 november naar de raadszaal aan het Mosae Forum.
Aanvang 19.30 uur.

Verkeer in en om Limmel
door Joke de Jong
Er zijn door de gemeente in september verkeerstellingen uitgevoerd. De resultaten daarvan
worden nu geanalyseerd en dan besproken met de Buurtnetwerken van Borgharen, Itteren en
Limmel. We wachten op een afspraak en hopen volgende keer meer te kunnen melden.
Ook hebben we aandacht gevraagd voor de bewegwijzering, zodat het verkeer van en naar de
Beatrixhaven zoveel mogelijk gebruikt maakt van de Koning Willem-Alexander tunnel en dat zo
de W.A.-weg ontlast wordt.
Ook hebben we aangedrongen om tijdens het overleg dat de gemeente heeft met de
ondernemers van de Beatrixhaven dat zij de chauffeurs wijzen op de route buiten Limmel om.
Het plan om de bus route te verleggen naar de W.A.-weg staat op de agenda. De wens is om de
bus via de Balijeweg een lus te laten maken bij de Hoolhoeslocatie, deze wordt onderzocht.
Voor de aanleg van nieuwe gasleidingen zijn de stoepen bijna onbegaanbaar geworden. Tegels
liggen schots en scheef. Vooral voor mensen die moeilijk lopen of gebruik maken van een
rollator is een wandeling door Limmel momenteel geen pretje. Ook hier heeft het Buurtnetwerk
actie op ondernomen en de Buurtkrachten gevraagd een inventarisatie te maken.

Wonen in Limmel

Waterbuffers
door Gerard Wijnands gemeente Maastricht
In het voorjaar is een forse regenbui over Maastricht noordoost
getrokken, deze bui heeft voor zover bekend met name in de
Beatrixhaven gezorgd voor wateroverlast. Vanuit de wijken
Nazareth en Limmel zijn er destijds nauwelijks klachten gemeld
bij de gemeente Maastricht. Omdat er bij het Buurtnetwerk
Limmel signalen zijn binnengekomen dat er wellicht toch
meerdere plekken zijn met wateroverlast is er contact
opgenomen met de gemeente Maastricht. De gemeente
heeft aangegeven aan de slag te willen met het opheffen van
wateroverlast knelpunten en kan signalen vanuit de buurt
goed gebruiken.

Verbeteren openbare ruimte Limmel

Voormalige Schoollocatie Askalonstraat
door Hans Thewissen gemeente Maastricht
In de vorige edities van de Buurtpraot hebben Mat Brüll en Chris
Meys iets verteld over de totstandkoming van het ontwerp voor het
voormalige schoolterrein aan de Askalonstraat en grasveld aan het
Pastoor Mulkenshof.

Op basis van meldingen kan immers worden beoordeeld waar
welke waterproblemen spelen en of deze ook daadwerkelijk zijn
op te lossen. Om daar inzicht in te krijgen heeft de gemeente
aangeboden om een presentatie te verzorgen waarbij het
water & rioolbeheer aan de orde wordt gesteld. Samen met
het Buurtnetwerk zullen we een informatie avond organiseren
waarbij dit en wellicht ook andere thema’s aan de orde komen.
Meldingen over water en rioolbeheer melden bij het
klantenmeldpunt van de gemeente Maastricht
www.mijn-melding.nl/maastricht/melding.php of via de
Maastricht meldt App.

Op het voormalig schoolterrein worden een aantal kleine heuveltjes
gecreëerd, een zandbak met boomstammen voor de jongste jeugd,
mooie kronkelpaadjes en vooral veel soorten bomen en planten. Die
zullen ervoor zorgen dat de buurt een groener karakter krijgt. Bij het
Pastoor Mulkenshof wordt het grasveld omgetoverd in een grasveld met
vier kersenbomen, een haag en een strook waar in het voorjaar bloemen
zullen bloeien. Ook worden er aan twee kanten stoepen aangelegd en de
straat voorzien van een rij nieuwe bomen.
Tijdpad
De oude basisschool en de gymzaal zijn inmiddels gesloopt en het bestek
voor de terreininrichting is opgesteld. De aanbesteding is opgestart
en als het goed gaat kan een aannemer in november beginnen. In de
winterperiode kan het weer wel een vlotte uitvoering in de weg staan,
maar we zullen proberen alles in de winter af te ronden, zodat komend
voorjaar iedereen door dit nieuwe groene stukje van Limmel kan
wandelen.

Verkeer in Limmel

Ontsluiting vernieuwde omgelegde,
verlengde Beukenlaan
door Jack Ummels
Met de fiets of al wandelend naar Kasteel Vaeshartelt door het
Bethlehempark richting buurtmoestuin door de zuidelijke verlengde
Beukenlaan, dan door het gras en onkruid naar de noordelijke
verlengde Beukenlaan door de historische Beukenlaan richting
Kasteel Vaeshartelt. Tekstueel een hele trip net zoals dat ook nog tot
voor kort ook een zo goed als een onmogelijke trip was. Nu kunnen
we ongestoord fietsend of wandelend vanuit centrum Limmel vanaf
de neogotische parochiekerk Sint Jan de Doper, door de Geitestraat
(Emmausstraat) naar Hoeve Rome, tussen het Chateau-duo Bethlehem
en Jerusalem via de zuidelijk verlengde-, omgelegde verlengdenoordelijk verlengde door de historische Beukenlaan richting Kasteel
Vaeshartelt. Hé hé we zijn er!
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Voorzieningen in Limmel

AED Limmel operationeel
met genoeg vrijwilligers
door Wim Gorren en Raymond Huveneers
Zoals al eerder gepubliceerd werd, zijn
we in Limmel verrijkt met een AED tegen
de muur, naast de voordeur, van het
Lochtmanhuis Populierweg 36. Samen
met het Buurtnetwerk, Gemeente
Maastricht en stichting beheer Kapelaan
Lochtmanhuis hebben we deze wens kunnen
verwezenlijken. Het Lochtmanhuis is de
eigenaar van de AED en zal voor de komende
10 jaar borg staan voor dit instrument.
Na een oproep voor het verkrijgen van
voldoende vrijwilligers zowel uit de buurt
Limmel als onder de gebruikers van het
Lochtmanhuis (de verenigingen) waren wij
blij met genoeg deelnemers(sters).
Woensdagavond 26 september jl. waren er
20 personen aanwezig om aan de cursus
deel te nemen om bij nood U te kunnen
helpen met reanimeren en om de AED toe te
passen. Omdat deze mensen nu lid zijn van
een groepsapp, worden zij bij nood door de
hulpdiensten als eerst opgeroepen om bij de
patiënt de eerste hulp te verlenen. Wij zijn
met z’n allen trots op deze vrijwilligers, zij
staan te uwer beschikking en zullen hun taak
met veel kundigheid uitvoeren.

›› Foto: Ida Beijer

Chapeau
door Ida Beijer
Op 4 september heeft Nel Knapen van Trajekt geregeld dat enkele leerlingen van het VWO
van United World College hun vrijwillige bijdrage heeft geleverd aan de Hoeskamer. Met
hun begeleider hebben ze van 10.30u tot 14.00u de tuin en het pad van onkruid en struiken
ontdaan. Tevens hebben de ramen een sopje gekregen.
Wij willen deze internationale groep nogmaals dank zeggen voor hun positieve inzet.

Buurtvideo
door Jack Ummels
Het heeft even geduurd om alle Limmelse personages, locaties en mooi weer op hetzelfde
moment bij elkaar te krijgen. Het filmen van de diverse shots was al een feest op zicht. Alle
opnames zijn zo goed als afgerond en worden door Jimmy Meyer van StudioVolt gemonteerd
tot een flashy promotie filmpje van onze buurt. Verwacht wordt dat de buurtvideo in november
afgerond is. De video zal op een feestelijke manier inclusief rode loper en papparazi online
worden gezet.

Overweegt U om toch nog ook de AED te
kunnen toepassen? Geen nood, stuur dan
een mail naar lochtmanhuis@ziggo.nl om
U op te geven of loop er in de morgenuren
even binnen.Ieder jaar wordt een nieuwe
- en tevens opfriscursus gegeven in het
Lochtmanhuis.
Als laatste willen we graag nog een grote
dank uitbrengen aan al onze vrijwilligers!

›› Foto: Studio Volt
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Sinterklaas
Beste kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
Vanuit het mooie Spanje, ben ik in mijn
kasteel alweer hard aan het werk om alles
voor te bereiden voor mijn komst naar
Nederland. Wij doen er elk jaar alles aan
om de agenda zo in te plannen dat we
alle kindjes een bezoek kunnen brengen.
Gelukkig is het ons weer gelukt om op
zondag 25 november naar Limmel te
komen. Samen met mijn Pieten en de
vrijwilligers van Kinderclub Creatief gaan we
er weer een gezellige middag van maken in
het Lochtmanhuis. Willen jullie erbij zijn?
Meld je dan aan bij Kinderclub Creatief
(WhatsApp 0657802933)
Ik hoop jullie allemaal op zondag 25
november te zien!

Afscheid Karen Hop
door Chris Meys
Na heel wat jaren trouwe dienst moeten wij
als buurt afscheid nemen van Karen Hop,
onze opbouwmedewerker van Trajekt. Karen
heeft zich in het bijzonder ingezet voor de
organisatie van de Kerstactiviteit, Koningsdag
en de aanpak van (studenten) overlast in
de buurt.
Karen, we bedanken je voor je inzet, positieve
instelling en wensen je veel succes in
Heugemerveld in je nieuwe baan!

Aankondiging Kerst….
door Karen Hop
Sfeer, ontmoeting, gezellig samenzijn. Het
staat allemaal centraal met… kerst!
De blaadjes zijn op dit moment aan het vallen
van de bomen, maar de voorbereidingen
voor de kerstactiviteiten rond de kerstboom
op het plein aan de Populierweg zijn al in
volle gang.
Zet daarom alvast op de kalender:
Vrijdagavond 14 december
Kerstsfeer op het plein bij het
Lochtmanhuis
Graag tot dan!
Namens alle organiserende partijen.

Wonen in Limmel

Omgevingsvisie
door Chris Meys
De gemeente Maastricht werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. Volgend jaar rond
de zomer moet deze gereed zijn. In de omgevingsvisie wordt vastgelegd wat de ambities zijn
van de stad tot 2040 op het vlak van ruimtelijke ordening, leefbaarheid, veiligheid, gezondheid
en economie. De omgevingsvisie wordt dus een van de belangrijkste visiedocumenten van de
gemeente. Vanuit Limmel en Stichting Buurtbalans hebben we aandacht gevraagd voor de
woonkwaliteit van de buurten in Maastricht. We vinden dat tot dusver het accent teveel ligt
op de economie. We willen ervoor zorgen dat Maastricht niet alleen fijn is om te werken of te
recreëren maar vooral ook om te wonen.
Wilt u ook meepraten. Dat kan. De discussie wordt voortgezet op maandagavond
5 november. De gemeente organiseert dan een vervolg dialoog gesprek over de
Omgevingsvisie in het Centre Ceramique om 18.00 (inloop vanaf 17.30)
U bent van harte welkom tijdens deze 2e dialoog bijeenkomst.
Aanmelden via het adres: omgevingswet@maastricht.nl
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Contactgegevens buurtraadlimmel@gmail.com
Buurtpraot is een uitgave van Buurtnetwerk Limmel en verschijnt 4 keer per jaar
Bezorgers van de Buurtpraot: Els Limbourg, Lilian Seegers, Marrio Ummels, Jean Limbourg en Jos Rokx
Foto’s: Hans Volders of anders vermeld
Layout & drukwerk: Egbert Kochen • kochendesign
Voor actuele buurtraadinformatie: www.limmel.maestricht.nl
De volgende Buurtpraot verschijnt in de winter.
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