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OMMEZWAAI

Meerderheid voorstander woningbouw
Dankzij een ommezwaai van het CDA en de SP lijkt er een meerderheid te
komen voor woningbouw in Limmel aan de Maas. De andere Maastrichtse
coalitiepartijen toonden zich woensdagavond not amused.
DOOR JOOS PHILIPPENS

De Maastrichtse wijk Limmel wil graag woningbouw op de Trega- en Zinkwitterreinen
aan de Maas. Wethouder Gert-Jan Krabbendam opteert (onder meer) voor een P+Rlocatie voor bezoekers aan de binnenstad, en een zonnepark. In maart besloot de
gemeenteraad tot onderzoek ‘dat woningbouw niet uitsluit’ op het achttien hectare
grote gebied.

P+R
Coalitiepartner CDA steunde die motie, maar Gabriëlle Heine nam daar woensdag
tijdens een raadsronde afstand van. „We hebben geen voorkeur voor een P+R bij
Limmel. De inspraak heeft ons op andere gedachten gebracht.” Dat gold ook voor de
SP, in maart nog lid van de coalitie.
Zeven zetels de andere kant op. Tijdens de aanstaande raadsvergadering kan de
stemverhouding dus zomaar 23-16 worden voor een PvdA-motie voor woningbouw in
Limmel aan de Maas. „Met die ommezwaai hebben we als GroenLinks moeite,”
erkende Jan Karel Bolleman.
Guido Mertens (D66, ook coalitie) zei: „Dit zal wel discussie in de coalitie opleveren.”
Hij beschreef een ‘vriendelijk ingerichte P+R, geen landingsbaan’, zo dicht mogelijk bij
de Noorderbrug. Maar diverse fracties hekelden de noodzaak voor een P+R en
bepleitten minder toerisme. Jo Smeets (Partij Veilig Maastricht) had een ander idee:
vraag acht miljoen meer voor de grond van het Landbouwbelang en investeer dat geld
in woningen in Limmel aan de Maas.
Nicky Beckers (VVD, ook coalitie) wilde helemaal niet ingaan op Limmel aan de Maas.
„We bespreken hier de Omgevingsvisie 2040, dan gaat het over het bredere kader van
onze stad als internationaal knooppunt.”
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Dat mag zo zijn, het ging de hele avond vooral over Limmel. Meer dan duizend keer
viel die term, turfde het Buurtnetwerk grappend. „De wijk heeft goed actie gevoerd”,
erkende wethouder Krabbendam. Beckers was minder onder de indruk. „Participatie
staat niet gelijk aan de hardste schreeuwer gelijk geven.” Dat lokte kritiek uit van partijen die juist vinden dat de gemeente blij moet zijn met bewogen burgers, die
onlangs een hele postercampagne startten voor Limmel aan de Maas.
Krabbendam besloot met: „Er is geen buurt die zegt: doe maar een P+R. Eind dit jaar
is het onderzoek klaar naar dat gebied bij Limmel. Daar komt een mix, zeker niet
alleen een P+R of zonnepark of woonwijk.”
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