
Onderwerp: Toekomst Limmel aan de Maas

 

Geachte raadsleden, 

 

Wederom wil ik mijn zorgen uiten over de voorziene P&R op het voormalige Trega terrein. Als we kijken 
naar wat we onze kinderen wensen voor de toekomst is dat een betere samenleving, een gezondere en 
veiligere omgeving waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen, ontplooien en ontmoetingen kunnen aangaan.
Door de komst van bijvoorbeeld een P&R, zal er veel meer verkeer in en rond de wijk gaan komen, is er een 
toename van luchtvervuiling, zullen er onveilige verkeerssituaties ontstaan met wellicht alle gevolgen van 
dien. 
Oudere leerlingen zullen uiteindelijk vertrekken uit Limmel en ergens anders een gezin gaan starten omdat 
de wijk niet aantrekkelijk genoeg is om bijvoorbeeld kinderen te laten opgroeien. 

Zie onderstaande; een stukje uit onze onderwijsvisie gericht op de context waarin de school zich bevindt. Op 
onze website vindt u onze totale visie.

Hoe kunnen we in gezamenlijkheid (school en community) duurzame veranderingen teweeg brengen, als de 
wijk versteend?

Tevens vindt u in de bijlage tekeningen van onze leerlingen van niveaugroep 7 en 8 met als onderwerp 
“Limmel aan de Maas”. De leerlingen zien graag een groene wijk, woningen voor gezinnen, veel 
speelplekken, huizen met zonnepanelen.
Wij pleiten, kijkend naar de toekomst voor ONZE en UW kinderen (gezamenlijke verantwoording), dat er 
geen P&R gaat komen maar dat er goed nagedacht gaat worden over mogelijke duurzame en groene 
woonuitbreiding. Het zou mooi zijn binnen de omgevingsvisie van Maastricht dat Limmel juist DE 
duurzame en groene wijk zou worden waar men heel graag wilt wonen! 



 

Verder in de bijlage een actiefilmpje waarin onze oudste leerlingen actie voeren voor “Natuurlijk wonen in 
Limmel aan de Maas”.

 

Ik hoop van harte dat mijn zorgen worden meegenomen, dit voor de toekomst van onze kinderen!

 

Vriendelijke groet,

Anouk Willems   
Directeur IKC De Geluksvogel I Directeur Bs. De Maasköpkes


