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Politiek ruziet over woningbouw Limmel
Geluidsoverlast
Vandaag om 19:52 door Joos Philippens

Jos Gorren (linksboven) dient een motie in. Verder met de klok mee: Halil Mermi, Florence van der Heijden, Jan
Janssen en burgemeester Annemarie Penn. Vier raadsleden hebben de camera niet aanstaan.
Afbeelding: De Limburger

De bouw van 38 woningen in Limmel zorgde dinsdagavond voor inke irritatie in de
Maastrichtse gemeenteraad. Of beter: geruzie over wel of geen geluidsoverlast.
De wijk Limmel vindt dat er te veel sociale huur is. Ze bepleit 150 nieuwe woningen aan
de Maas en voert daar heel actief actie voor. Dat was dinsdag te merken in de
gemeenteraad. De oppositie deed er alles aan om het woningbouwplan Askalonstraat (38
huurwoningen) tegen te gaan of toch minstens te vertragen. Dat laatste poogde
PvdA’ster Manon Fokke vergeefs.
Jos Gorren (SAB) diende een motie in om het bouwplan aan te passen. Daarbij ging het
grotendeels over de vraag of het om nieuwbouw of vervangende bouw gaat. In het eerste
geval zou de geluidsnorm verscherpt moeten worden. Wethouder Gert-Jan Krabbendam
zei dat aan alle wettelijke normen wordt voldaan. „De toekomstige bewoners gaan erop
vooruit.”

Fout
Diverse oppositiefracties betwijfelen dat en spraken van een ‘historische fout’. Fokke:
„Meer huizen en dichter bij de industrie van Mosa en Tennet.” Tiny Meese (PVM) zei veel
klachten van mensen te hebben gehoord over geluidsoverlast. Dat werd CDA’er Mat
Brüll, inwoner van Limmel, te gortig. „Dit maakt me erg boos. Mijn dochter heeft daar
gewoond en nooit geluidsoverlast gehad. Dit stuk Limmel is dringend toe aan
vernieuwing.”
Uiteindelijk haalde de motie het niet (11-26 stemmen). Dat Limmel een wijkplan wenst
met meer koopwoningen kwam niet echt ter sprake. Bennie van Est (50PLUS) herinnerde
er ﬁjntjes aan: „In 2016 stemde de raad unaniem voor het afscha en van wijkplannen.”

