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

Beste
buurtgenoten,
Het zijn roerige tijden waarin we ons
bevinden. Het coronavirus heeft het
normale bestaan totaal op zijn kop
gezet. Vandaar dat de lente-editie van
de Buurtproat alleen in digitale vorm
wordt uitgegeven. De ontwikkelingen
hebben zich de afgelopen maand
in een sneltreinvaart voltrokken.
Na wat er allemaal al gebeurd is
valt het zwaar om te beseffen dat
de moeilijkste maanden nog in het
verschiet liggen.
Tegelijkertijd zie je ook mooie
zaken. Zoals in onze buurt waar
buurtgenoten en studenten hulp
aanbieden aan kwetsbare inwoners.
De Maastrichtse daklozen wordt in
Overmaze een dak boven het hoofd
geboden waar ze onderling de 1,5
meter afstand in acht kunnen nemen
tijdens de crisis. Ook doen heel veel
mensen mee aan de berenjachtactie
om kinderen vermaak te bieden.
Aan de nieuwbouw van de
Hotelschoolcampus en het Hoolhoes
wordt driftig doorgebouwd en het
Tregaterrein is de afgelopen weken
opgeruimd en afgesloten met hekken
zodat er geen illegale dumpingen
meer mogelijk zijn. Iedereen kan nu
ook zien welke fantastische kans
er ligt om Limmel uit te breiden
naar de Maas met een mooie groene
woonwijk. Ook liepen begin april
weer de schapen door Limmel te
grazen wat dan toch in combinatie
met het prachtige weer een mooi
voorjaarsplaatje opleverde.
We wensen u een zonnig voorjaar toe
maar bovenal een goede gezondheid!
Namens het dagelijks bestuur van het
Buurtnetwerk Limmel,
Chris Meys voorzitter
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Limmel wil wonen
in

Limmel aan de Maas

› Berisping van onze BurgerMama vanwege Limmelse burgerlijke ongehoorzaamheid in de Raadszaal.

Wonen en voorzieningen
door Chris Meys

Limmel wil wonen
in Limmel aan de Maas
Het gebied gelegen tussen de Willem
Alexanderweg, Noorderbrug, Borgharenweg
en Balijeweg bestaat uit twee delen, het
Trega- en het Zinkwitterrein.
Vanuit de buurt wordt al jaren gepleit voor
een goede invulling van het gebied. Daar
heeft de buurt ook over gestemd. Vanuit
de buurt willen we graag het opheffen van
de druk bereden Willem Alexanderweg en
dat Limmel met woningen en groen wordt
verbonden met de Maas.
In februari kwam naar buiten dat de eigenaar
van het Zinkwitterrein, Van Mourik, plannen
heeft voor de aanleg van een zonnepark.
Dat is het gebied ‘vol leggen’ met duizenden
panelen. Dit nadat door de gemeente
woningbouwplannen waren afgewezen op
basis van het bestaand beleid.
Het stadsbestuur wil op het Trega-terrein liefst
een grote parking van meer dan 1000 auto’s
aanleggen voor de toeristenstromen naar
onze stad op te vangen. Daar zou dan ook een
zonnepanelenveld overheen gezet kunnen
worden meent het college.
Het Buurtnetwerk is het daar niet mee eens
en is actie gaan voeren voor woningbouw.
De raadsvergadering van 10 maart was een
spannende avond voor onze buurt. Zou de
gemeenteraad ingaan op de actie van het
Buurtnetwerk en het college terugfluiten of
niet? Wel of geen P&R voor ruim 1000 auto’s
op Trega en wel of niet wonen op Trega
en Zinkwit.

Limmel kreeg helaas niet wat het had
gehoopt. Er was geen meerderheid van
de raad die de P&R definitief wenste te
verbieden. In onze ogen is er sprake van een
democratisch tekort in Maastricht doordat de
raadsleden uit de coalitie, die geacht worden
zonder last of ruggespraak te opereren,
blindelings de wethouder volgen en enige
invloed van meedenken, buurtgerichtheid
en participatie de nek wordt omgedraaid.
Dieptepunt daarbij was het terugfluiten van
het raadslid van de Seniorenpartij die het
waagde op basis van eigen inzichten beide
moties te steunen.
Dankzij de grote opkomst van de mensen
uit Limmel is er wel een motie aangenomen
waarin gesteld is dat er bij de herbestemming
van het gebied ook naar wonen moet
worden gekeken. Maar de coalitiepartijen
willen dan nu eerst het stadsbrede
woonbehoefteonderzoek afwachten dat
naar verwachting voor de zomer wordt
gepresenteerd.

Uit dit onderzoek moet blijken aan wat voor
soort woningen de stad behoefte heeft en
welke plekken daar geschikt voor zijn.
Wij willen benadrukken dat we het zeer op
prijs hebben gesteld dat u met zovelen ons
gesteund hebt in de raadszaal. Limmel was
goed vertegenwoordigd en we hebben
daarmee aandacht voor onze zaak gekregen.
Vervolg
De strijd is dus nog niet gestreden maar
zeker ook nog niet verloren. Hopelijk steunt
u ons en daarmee Limmel een volgende keer
weer als we weer een beroep doen op de
buurt. In 2018 heeft het ook effect gehad bij
de kamerverhuur en woningsplitsing. Mede
door uw steun zijn er afgelopen twee jaar
geen nieuwe kamerverhuurpanden in Limmel
bijgekomen!
Als u vragen heeft of ons wil steunen kunt
u contact opnemen via:
buurtraadlimmel@gmail.com

Verkeer en veiligheid
door Joke de Jong

Verkeersveiligheid - kinderen de Geluksvogel - Balijeweg
Er is een enquête gehouden onder de ouders
en bewoners in de directe omgeving van
de school.
De weg voor de school, de Balijeweg en
de rotonde worden als de meest onveilige
plekken ervaren.
Sociaal
door Jack Ummels

Weer geblèr…
De Mergelland schaapskudde blèrt weer in ons Stadsdorp. Bij “t Naaks Brökske” achter het
Bethlehempark staan ze gemoedelijk te grazen. Vanaf deze weide zal de kudde verplaatst worden
naar de waterbekkens, de voormalige voetbalvelden van RKVCL. Iedere 6 weken deze zomer
bezoekt de kudde Limmel. Wandel er eens heen het is een rustgevende afleiding in deze
bizarre tijd. Voor meer info: Facebook Stadsbegrazing Maastricht en
www.schaapskooimergelland.nl.

Er wordt te hard gereden en er is geen veilige
oversteekplaats.
Een groot deel van de kinderen uit de
onderbouw wordt weliswaar met de auto
gebracht. Wat weer leidt tot geparkeerde
auto’s die het onoverzichtelijk maken.
De kinderen uit de middenbouw en
bovenbouw gaan steeds meer lopend of
fietsend naar school, waardoor het belangrijk
is dat er een veilige route komt.
Zoals u wellicht heeft gezien, heeft de
gemeente de borden “schoolzone” geplaatst
en op de weg zijn markeringen aangebracht
om het verkeer te waarschuwen dat er niet
harder dan 15 km/u gereden mag worden!!
Verder is er overleg geweest met de gemeente
over een veilige oversteekplaats.
Als de nieuwbouw naast de school klaar is, zal
de “kiss and ride” zone verplaatst worden naar
de zijkant van de school. Dat draagt dan ook
bij aan een veiliger situatie voor de leerlingen
die lopend of met de fiets komen.

› Askalonstraat

Wonen
door Koos Smeets Servatius

Sloop Askalonstraat-Sionsweg
De sloopvergunning voor de woningen aan de Askalonstraat-Sionsweg is door de gemeente
verleend. Voorafgaande aan de sloop starten de voorbereidingen en het sloopgebied is al afgezet
met bouwhekken. De fysieke sloop start begin mei.
De direct omwonenden zijn reeds per brief geïnformeerd over de planning en werkzaamheden
die komende periode plaatsvinden.
Samen met HKL Architecten wordt het ontwerp voor de 38 nieuwe woningen ondertussen
afgerond. Aannemer BAS Bouw zal deze woningen vervolgens in opdracht van Woningcorporatie
Servatius bouwen. Volgens de huidige planning start de bouw eind dit jaar. De werkzaamheden
duren ongeveer een jaar.

Balijeweg-Populierweg
Op 20 februari 2020 is tussen de gemeente Maastricht en Woningcorporatie Servatius een
intentieovereenkomst tot stand gekomen voor het voorlopige exploitatiegebied gelegen
op de kop van de Balijeweg en Populierweg in Limmel. Het doel van deze overeenkomst is
het vastleggen van de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan de
werkzaamheden ten behoeve van het bepalen van de ruimtelijke en financiële haalbaarheid
van het initiatief.

VVN (VeiligVerkeerNederland), gemeente, VBT,
bewonerskrachten, BNW Limmel en niet op
laatste plaats ouders en school hebben zich
ingespannen om dit voor elkaar te krijgen.
Met dank aan de inzet van Maud Nuss die de
stuwende kracht achter dit project is.
Hopelijk is binnenkort ook de oversteekplaats
realiteit.

Sociaal
door Ralph Brinkman Traject

Studenten hulp voor u!
Het zijn bijzondere tijden waarin we
massaal aan huis zijn gekluisterd. Hoewel
alle maatregelen strikt noodzakelijk zijn,
hebben ze natuurlijk een flinke impact op ons
dagelijks leven. Saamhorigheid en solidariteit
zijn in deze tijden belangrijker dan
ooit tevoren.
Dat vinden ook de studenten van Amphitryon.
Afgelopen week zijn de studenten begonnen
om bewoners van Limmel op allerlei
manieren te ondersteunen. Zo worden er
bijvoorbeeld boodschappen gedaan, wordt
er een luisterend oor geboden en worden
contactgegevens uitgewisseld om af en toe
eens even bij te praten. Alles natuurlijk met de
richtlijnen van het RIVM in acht houdend.
Mocht u nog bewoners kennen die deze
ondersteuning goed kunnen gebruiken, laat
dit dan even weten. Dit kunt u doorgeven aan
de voorzitter van Amphitryon;
Dominique Bakker
hbvoorzitter@amphitryon.nl
06-36168591
of aan de opbouwwerker van Trajekt;
Ralph Brinkman
ralph.brinkman@trajekt.nl
06-31004685

› Hoolhoeslocatie. De infrastructuur is afgerond dus nu… klaar voor de start.

Let goed op elkaar en blijf gezond allemaal!

› Foto: archief Amphitryon

› Rustieke eiken in de voormalige varkenswei van boer Vranken, nu Kinderboerderij Limmel

Grafische vormgeving: Egbert Kochen Foto’s: Jack Ummels of anders vermeld
Voor actuele buurtraadinformatie: www.limmel.maestricht.nl
De volgende Buurtpraot verschijnt in de zomer 2020.
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Contactgegevens buurtraadlimmel@gmail.com
Buurtpraot is een uitgave van Stichting Buurtnetwerk Limmel en verschijnt 4 keer per jaar.
Bezorgers van de Buurtpraot: Els Limbourg, Lilian Seegers, Marrio Ummels, Jean Limbourg en Jos Rokx
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