
Bijdrage Raadsronde Omgevingsvisie 16-09-2020
Buurtnetwerk Limmel.

Geachte raadsleden, geacht college,

Het buurtnetwerk voorziet, bij een ongewijzigde omgevingsvisie, een groot 
probleem voor de kwetsbare buurt Limmel. De situering van een P&R met 
1000 parkeerplaatsen aan de rand van het stadsdorp is funest. Deze 
blokkeert de verbinding en ontsluiting van het gebied t.o.v de rest van de 
stad en versterkt daardoor de geïsoleerde ligging van Limmel. Dit mag 
niet gebeuren! Daarom moet de P&R locatie bij Limmel uit de visie 
geschrapt worden.

Het is onbegrijpelijk dat deze P&R locatie gekozen is want deze is niet te 
verenigen met de op te lossen pijnpunten die elders in de visie over het 
stadsdorp Limmel opgenomen zijn. Zo staat er o.a. op pagina 10 t/m13 
van deel 2;
Limmel wordt gekenmerkt door een geïsoleerde ligging, er is lage score 
leefbaarheid, een lage score veiligheidsgevoel, verkeersoverlast en 
hittestress.
Om deze pijnpunten te verijdelen worden de volgende opgaven genoemd; 
inzetten op meer verbinding en ontsluiting van het gebied, focus op veilige 
en duurzame bereikbaarheid, de leefbaarheid verbeteren, integrale 
aanpak.

Hoe zijn deze opgaven te verwezenlijken als er een P&R buffer van 1000 
parkeerplaatsen bij de Noorderbrug, tussen Limmel en de rest van de 
stad wordt gerealiseerd?
Hoe valt deze P&R te rijmen met;
-het opheffen van de geïsoleerde ligging,
-het verbeteren van de leefbaarheid,
-het verbeteren van het veiligheidsgevoel,
-het verminderen van de verkeersoverlast,
-het verminderen van de hittestress?

Limmel is ingekapseld tussen Industrie, regionale hoofdwegen, stedelijke 
hoofdwegen en het spoor. De laatste “opening” die een verbinding van 
Limmel naar de rest van de stad kan bewerkstelligen is op de kaart in de 
omgevingsvisie voorzien van een grote gele P&R stip. Door deze fysieke 
afsluiting wordt de laatste “poort” dichtgegooid en is ons stadsdorp 
definitief en volledig geïsoleerd. 
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Om dit doemscenario te verijdelen moet er serieus onderzoek gedaan 
worden naar alternatieven voor de P&R-locatie(s) Waarom niet in de 
Beatrixhaven, een uitbreiding van P&R-noord of een realisatie P&R-zuid? 
Bovendien is er in de toekomst aan de andere zijde van de Noorderbrug 
ook al een Park en Walk gepland. Er wordt 
te gemakkelijk gekozen voor de plek tussen 
Limmel en de Noorderbrug en te weinig 
gekeken naar de grote impact van deze 
beslissing! Politiek laat dit niet gebeuren!

Geen P&R buffer tussen Limmel en de rest 
van de stad! 

POLITIEK WEET WAT JE DOET!

Namens het Buurtnetwerk Limmel, 


