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

Beste buurtgenoten,

De wereld en Limmel wordt geteisterd 
door het verschrikkelijke coronavirus. 
We hopen dat jullie en jullie naasten 
gezond blijven. Haw Pin! 

Limmel zelf bevindt zich momenteel 
ook in het oog van een orkaan! 
Ga maar na: het plan voor Hoeve 
Rome is na ruim 5 jaar afgeketst 
en de komst van een ongewenste 
ontwikkeling dreigt, de overlast en 
onveiligheidsgevoelens als gevolg 
van de tijdelijke daklozenopvang 
in Overmaze speelt, de brand in 
het huisje van de visvereniging, de 
bushaltes zijn uit het dorp verdwenen 
en bovenal de ontwikkelingen op 
Trega-Zinkwit volgen elkaar in snel 
tempo op. 

Verder in deze uitgave aandacht 
voor onze nieuwe wijkagent, de 
nieuwbouw van de Hotelschool, de 
aanleg van de 50kV kabel, de aanpak 
van de verkeersveiligheid, stand van 
zaken Askalonstraat, de aanplant 
van het Tiny Forest en de succesvolle 
inzamelactie “Een fijne kerst voor 
iedereen”!

In deze dubbeldikke Buurtpraot kunt 
u volop lezen wat er allemaal speelt 
en wat het Buurtnetwerk allemaal 
gedaan heeft en doet om de buurt 
vooruit te helpen. We kunnen dit 
echter niet alleen, uw steun is daarbij 
essentieel.

Fijne Feestdagen 
en bovenal een 
gelukkig en  
gezond nieuwjaar!

Chris Meys

Voorzitter  
Buurtnetwerk Limmel aan de Maas



Wonen

Bouwplan Askalonstraat- Sionsweg
door Chris Meys

Servatius heeft de bestaande bebouwing in de Askalonstraat- Sionsweg gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwbouw. Die nieuwbouw wordt dichter op het Tennet-Schakelstation gesitueerd. 
De ligging nabij het Tennet- Schakelstation, de Mosa, de spoorlijnen Maastricht- Sittard en 
Maastricht- Heerlen en in mindere mate de A2 en de Noorderbrug maakt dat het plan niet kan 
voldoen aan de geldende regelgeving voor geluid. Om toch woningen te kunnen bouwen 
kan er ontheffing verleend worden om mensen aan bovenwettelijke normen bloot te stellen. 
Servatius en de gemeente Maastricht kiezen daar dus voor! Het Buurtnetwerk is daar tegen. Wij 
vinden dat deze plek zich niet leent voor nieuwbouw. Mensen verdienen het om in een gezonde 
leefomgeving te wonen. Nieuwe huurwoningen kunnen wat ons betreft beter gebouwd worden 
op een gebied waar de geluidsbelasting binnen de perken is, bijvoorbeeld in Limmel aan de 
Maas. Dan is het veel prettiger wonen voor nieuwe bewoners.

Ook vinden wij dat zeker in dit deel van Limmel niet nog meer sociale huurwoningen 
gebouwd moeten worden, de verhouding koop-huur is al scheef in onze buurt. We hebben als 
Buurtnetwerk dan ook een beroepsschrift ingediend dat door de Raad van State in Den Haag, de 
hoogste rechter in  Nederland, in 2021 zal worden behandeld. 

De mensen in de straat geven aan dat ze nog nooit zo’n fijn weids uitzicht hebben gehad. Het 
liefst zouden zij en ook het Buurtnetwerk een groene invulling willen van het gebied. We hebben 
begrepen dat Servatius in Heer ook bouwgrond omgezet heeft naar een groene bestemming in 
de vorm van een tuinproject. 

Wij hopen dat Servatius haar plannen heroverweegt naar aanleiding van het pleidooi van de 
omwonenden en het Buurtnetwerk.  De gemeente roepen wij op om Servatius uit de brand te 
helpen met de dure kosten van bouwgrond Askalonstraat- Sionsweg.

Wonen 

Voortgang nieuwbouw 
Askalonstraat
door Vivian Beckers Servatius

Het is u vast opgevallen dat de 30 woningen 
aan de Askalonstraat en Sionsweg afgelopen 
zomer gesloopt zijn. Servatius is voornemens 
hier nieuwbouwappartementen te realiseren. 
De gemeenteraad heeft op 16 juni het 
bestemmingsplan goedgekeurd. 

Wanneer start de bouw?
Het buurtnetwerk heeft tegen het 
nieuwbouwplan een beroep ingesteld bij de 
Raad van State.
Daarom moeten we even wachten met de 
start van de bouw. De exacte startdatum is 
hiervan afhankelijk. Servatius hoopt alsnog 
in 2021 te beginnen met de bouw. In de 
tussentijd wordt gewerkt aan de definitieve 
ontwerptekeningen; plattegronden, 
installaties, materialisaties (baksteen), etc. 
Er komt meer groen in de Askalonstraat. 
De woningen zijn voor jong en oud, 
energiezuinig en een groot deel van de 
woningen is toegankelijk voor mindervaliden. 
Een aantal geïnteresseerden heeft zich 
inmiddels al laten registreren.

Heeft u interesse in de sociale 
nieuwbouwwoningen?
Wilt u meer weten of heeft u interesse in een 
woning, dan kunt u een mail sturen naar 
m.maenen@servatius.nl.
Vermeld in de mail de volgende gegevens: 
uw naam, huidige adres, mailadres en 
inschrijfnummer van TIL (Thuis in Limburg).

Servatius houdt u dan op de hoogte 
van de voortgang van de bouw, 
plattegronden van de woningen, 
huurprijzen en toewijzingscriteria. De 
toewijzingscriteria worden in overleg met de 
bewonerscommissie opgesteld. Hierin staan 
voorrangsregels voor bewoners van Limmel.

Om in aanmerking te komen voor een 
sociale huurwoning moet u wel voldoen 
aan de inkomenscriteria. Bent u nog niet 
ingeschreven via Thuis in Limburg of heeft u 
vragen over de inkomenscriteria? Dan kunt u 
hiervoor terecht op de website van Servatius 
via www.servatius.nl of op de website van 
Thuis in Limburg via www.thuisinlimburg.nl.

Infrastructuur Verkeer

50 kV kabel op Trega
door Monique Franssen 

En toen stond er ineens een grote boormachine op het Trega terrein...
De boormachine bleek, bij navraag, voor de aanleg van een 50KV kabel. Dit terwijl er met de 
gemeente was afgesproken dat, gedurende het opstellen van een gebiedsvisie voor het Trega-
Zinkwitterrein, geen onomkeerbare besluiten genomen zouden worden.
Onze verontwaardiging was dan ook groot dat deze afspraak geschonden werd en dat er op geen 
enkele manier met de inwoners van Limmel gecommuniceerd was over de werkzaamheden.
Het BNW heeft daarover onmiddellijk een brief naar de burgemeester en wethouders gestuurd 
en geeist dat de werkzaamheden stilgelegd moesten worden.
Het bleek echter een onomkeerbaar zaak. De vergunning was in orde en na inwinning van 
juridisch advies is besloten geen verdere stappen te ondernemen. 
In een later gesprek met de gemeente en Enexis hebben wij uitleg gekregen over de technische 
aspecten van de kabelboring. In de volgende Buurtpraot kunt u daar meer over lezen.

 › “Even een simpel kabeltje leggen!”



Wonen

Natuurlijk wonen in Limmel aan de Maas 
door Jack Ummels 

Het was me de zomer wel, een mildere corona die ons wat ruimte gaf en een stevige Limmelse 
protestactie gericht aan de Maastrichtse politiek. Het begon allemaal vroeg in het jaar met 
de spandoeken “Natuurlijk wonen in Limmel aan de Maas” aan het Trega terrein. Daarna de 
driehoeksbordenactie die als een bom insloeg. De kinderhartenkreet voor wonen in Limmel 
aan de Maas via een videobericht schudde de politiek weer wakker. Ondertussen een aantal 
pittege Buurt Netwerk brieven aan de Raad en als kers op de taart de wenstekeningen van 
de schoolkinderen over hoe zij de toekomst zien van Limmel aan de Maas. RTV Maastricht, 
de Limburger brachten de acties volop in de media en op facebook ging Limmel viral in 
Maastricht. Het gevolg van deze geslaagde acties was dat het meest gebruikte woord tijdens 
de raadsvergaderingen –Limmel- was, menig politicus verontschuldigde zich als het woord 
–Limmel- weer uitgesproken moest worden. Lovende woorden van de politiek over de zomer 
protestactie maar daar doen we het niet voor. Resultaten wil Limmel zien en geen aai over de kop 
of “kompleminte” daar ligt de Limmelse zolder van vol..…..

Verkeer

Veilige oversteekplaats 
Balijeweg
door Joke de Jong

De toegezegde veilige oversteekplaats bij IKC 
de Geluksvogel is klaar. Door de aangebrachte 
versmalling is het voor de kinderen een stuk 
veiliger geworden om de Balijeweg over te 
steken, omdat het verkeer moet afremmen.
Dat het verkeer een schoolzone nadert 
is duidelijk aangegeven op de weg. Het 
aanpassen van de snelheid naar 15 km is te 
zien op de borden aan de lantaarnpalen.
Deze maatregelen en de realisatie daarvan 
zijn tot stand gekomen na overleg met school, 
gemeente afdeling mobiliteit, Veilig Verkeer 
Nederland, Trajekt en BNW Limmel.

Maatschappelijk 

Update nieuwbouw Student 
Residence Hotelschool
door Marianne Peters Hotelschool 

De gemeenschappelijke ruimtes in het 
hoofdgebouw van de Student Residence zijn 
inmiddels in gebruik genomen. Zo is er een 
receptie, een wasserette, een hang-out en 
een fitnessruimte. De receptie, ook wel het 
Holland2Stay Base Office genoemd, wordt 
tijdens kantooruren bemand door de property 
manager en zijn team om te helpen en alle 
vragen van de bewoners te beantwoorden. 
In de hang-out kunnen studenten samen 
komen en werken, spelen of gewoon relaxen. 
Er zijn enkele gezellige zitjes, leuke spelletjes 
en een groot tv-scherm. 
De fitnessruimte is uitgerust met loopbanden, 
fietsen, crosstrainers, dumbbells en 
kettlebells. Om hun kleren lekker fris te 
houden, kunnen studenten hun was doen in 
de wasserette.
Gebouw 3 wordt in januari 2021 opgeleverd 
en binnenkort worden de Maas- en Kanjelflats 
afgebroken. Daarna wordt gestart met de 
inrichting van de groenvoorziening. In de 
volgende editie zullen we hierover meer 
kunnen vertellen.



Sociaal Maatschappelijk

Hoeve Rome
door Wim Gorren en Raymond Huveneers 

Buitenplaats Romerhof (vanaf 1900 
Hoeve Rome) werd gebouwd vóór 1812 
en was een prominent onderdeel van 
de toenmalige nederzetting Limmel. 
Hoeve Rome was de pachthoeve van het 
nabij gelegen Kasteel Jeruzalem en is 
momenteel een gemeentelijk monument. 
Hoeve Rome is al jaren een verzamelpunt 
voor de buurt en de meest zuidelijk 
gelegen publieksvoorziening van het 
Buitengoed Geul & Maas.

Vanaf 1812 zijn diverse eigenaren bekend 
waaronder de families Regout en de Crassiern 
vanaf 1975 is de gemeente Maastricht 
eigenaar van Hoeve Rome.
Buurtraad Limmel heeft vanaf de oprichting 
in 1981 ernaar gestreefd om de leeg 
gekomen Hoeve Rome (boerderij Vrancken) 
als karakteristiek gebouw voor Limmel 
te behouden en ervoor te zorgen dat het 
complex een multi sociale- culturele functie 
voor de buurt zou krijgen. Begin 1986 kreeg 
de Buurtraad, mede door de bemoeienis 
van toenmalig wethouder Jan Hoen, na vele 
jaren van besprekingen en vergaderingen, 
eindelijk een positief bericht van de gemeente 
Maastricht.
Het woonhuis en het knechtenhuis werden 
toegewezen aan Buurtraad Limmel.
De stallen en de erboven gelegen ruimten 
werden ter beschikking gesteld aan 
voetbalclub RKVCL, die er tot mei 2017 
gebruik van maakten.

De bestaande open aanbouw tegen de grote 
schuur, de twee inpandige varkensstallen 
in de grote schuur en de daarnaast gelegen 
velden werden toegewezen aan Buurtraad 
Limmel voor het realiseren van een 
dierenverblijf c.q. kinderspeelplaats.
De grote schuur (m.u.v. de twee inpandige 
varkensstallen) kwam ter beschikking van 
de Sportstichting Maastricht die de ruimte 
tot 1990 gebruikte. Hierna kreeg Buurtraad 

Limmel van de gemeente toestemming om 
de grote schuur te laten gebruiken door de 
Limmelse verenigingen. De kinderboerderij 
kon er het hooi en stro opslaan. Attributen, 
materialen en spullen t.b.v. het Kapelaan 
Lochtmanhuis, de Kerstmarkt, Koninginnedag, 
de buurtfeesten, de schoolpleinfeesten 
en schoolkampen, de aanhanger voor de 
Limmelse verenigingen (Buurt aan Zet), 
de Toneelvereniging Limmel, Stichting 
Geusseltpop en Carnavalsvereniging de 
Braniemeekers konden/mochten er worden 
opgeslagen. Al met al heeft de schuur bij 
Hoeve Rome een centrale rol gekregen in 
Limmel en is de schuur in de loop der jaren 
het ware hart van de wijk geworden. Bij alles 
wat in Limmel werd en wordt georganiseerd 
en verwezenlijkt is de schuur als spil 
onmisbaar. 

Al jarenlang is er onzekerheid over de 
toekomst van Hoeve Rome. Een initiatief van 
de Masters ketste om financiële redenen af. 
Afgelopen zomer heeft het college Hoeve 
Rome bij staatssecretaris Blokhuis ingebracht 
als project om er kwetsbare doelgroepen te 
huisvesten. Daarbij heeft de gemeente een 
tender (aanbesteding) uitgeschreven om tot 
een ‘goede’ invulling van de Hoeve Rome  
te komen.

Om de belangen van de buurt en de directe 
gebruikers te borgen is er een gezamenlijke 
‘brandbrief’ van de vier Limmelse partners 
(Stichting Kinderboerderij Limmel, C.V. de 
Braniemeekers, Stichting Beheer Kapelaan 
Lochtmanhuis en het Buurtnetwerk Limmel) 
naar het College en de raadsleden gestuurd 
om op korte termijn in gesprek te gaan met 
alle belanghebbenden en het uitzetten van de 
tender stop te zetten.
Zie ook: https://limmel.maestricht.nl/wp-
content/uploads/2020/12/Brief-Limmel-
hoeve-Rome-december-2020.pdf

Verkeer

Wijziging busroute
door Joke de Jong

Provincie, gemeente en Arriva zijn 
overeengekomen geen bussen meer door 
de kernen te laten rijden i.v.m. gehanteerde 
afstandseisen. Het BNW Limmel heeft diverse 
keren er op aangedrongen om een bushalte 
te situeren bij het toekomstige winkelcentrum 
Hoolhoes.

Helaas werd geen rekening gehouden met 
dat idee en werd het BNW met deze “nieuwe” 
route geconfronteerd en kon niet anders 
dan zich eraan conformeren. Op de Willem-
Alexanderweg nabij de kruising met de 
Balijeweg zijn nieuwe bushaltes aangelegd. 
De bushaltes Dolmansstraat N en Z en 
Balijeweg zijn vervallen en verwijderd.

Door het verplaatsen van de busroute van 
de Dolmansstraat, de Populierweg, de 
Bethlehemweg en de Balijeweg naar de 
Willem Alexanderweg ontstaan er in de 
toekomst mogelijkheden voor een andere 
inrichting van de weg met meer prioriteit voor 
de voetgangers en de fietsers. Er kan dan een 
prachtige straat met een meer dorps karakter 
ontstaan met klinkers zoals bijvoorbeeld in 
Amby bij de Ambyerstraat. De Dolmansstraat, 
de Populierweg en de Bethlehemweg staan 
op de agenda voor groot onderhoud in 2024. 
Hiervoor zal een participatief ontwerptraject 
ingericht worden, waarvoor o.a. de 
omwonenden van deze straten uitgenodigd 
zullen worden.

Nu de bushaltes aangelegd zijn, voorzien 
we de nodige verkeersproblemen voor 
het verkeer dat vanaf de Balijeweg komt. 
De bus richting Beatrixhaven stopt op de 
rijweg. Op de Willem-Alexanderweg is een 
zebrapad aangebracht. Het kruispunt is 
daardoor heel onoverzichtelijk en gevaarlijk 
geworden. Om de Willem-Alexanderweg op 
te rijden richting stad moet gelet worden 
op zebrapad Balijeweg; fietsers WA-weg die 
rechtdoor gaan; zebrapad WA-weg, bussen 
die af- en aanrijden en het overige verkeer 
dat rechtdoor gaat of af wil slaan. Het roept 
bij veel buurtgenoten en het Buurtnetwerk 
de vraag op of er wel voldoende is nagedacht 
over dit ontstane verkeersknooppunt!!

De locatie is bovendien donker en onveilig. 
Het Buurtnetwerk heeft de gemeente erop 
aangesproken. Er is beloofd dat er in januari 
verlichting komt in de bushokjes.

 › Kerstsfeer aan de Balijeweg

 › Kribke van Sint-Jan de Doper



Omgevingsvisie en de P+R op Trega 
door Chris Meys

Het Buurtnetwerk heeft een uitgebreide 
zomercampagne gevoerd om de P+R-
locatie uit de Omgevingsvisie te krijgen. 
De omgevingsvisie is het belangrijkste 
visie-document over hoe Maastricht zich 
ruimtelijk moet ontwikkelen richting het 
jaar 2040. In de visie wil het stadsbestuur 
de binnenstad autoluw maken door aan 
de randen van de stad grote Park&Ride 
voorzieningen te maken. Een prima idee 
wat het Buurtnetwerk betreft maar doe 
dat dan wel door Park&Ride’s te maken 
aan de rand van de stad en niet tussen de 
binnenstad en de buurten in! 

Buurtnetwerk Limmel heeft zich stevig verzet 
de afgelopen zomer en herfst tegen de door 
de gemeente gewenste ontwikkeling van 
1000 parkeerplaatsen plus de verplaatsing 
van de grote Carwash uit Belvedere naar 
Trega-Zinkwit. Een ontwikkeling waar de 
grondeigenaren Naga Solar (van het Trega-
terrein) en Mourik (eigenaar van Zinkwit) 
ook geen brood in zien. De ontwikkelaars 
en wij willen dat er een groene woonwijk 
verrijst met aantrekkelijke en bovenal veilige 
verbindingen richting binnenstad en naar het 
Rivierpark Maasvallei (richting Borgharen). 
Limmel heeft daar ook op ingezet in het 
Buurtplan dat verleden jaar door is opgesteld 
in het kader van de Omgevingsvisie. Als 
Buurtnetwerk houden we daar aan vast. 

We hebben actie gevoerd door op 30 
drukke plekken in de stad en symbolisch op 
de route tussen Limmel en Mosae Forum 
driehoeksborden te plaatsen. Ook zijn met 
toestemming van Naga Solar twee grote 
spandoeken op de hekken rond Trega 
geplaatst. Er zijn meerdere gesprekken met 
fracties van coalitie en oppositie geweest, 
Facebookacties en 5 brieven ingestuurd. Op 
de website Limmel.nl is dit allemaal nog eens 
terug te lezen.

Naast het Buurtnetwerk hebben IKC de 
Geluksvogel, Basisschool de Maasköpkes 
uit Borgharen, hoge Hotelschool, 
Studentenvereniging Amphitryon en 
Stichting Animals Faith brieven ingezonden. 
Waarvoor onze dank. Het is prettig dat 
deze maatschappelijke partners zich ook 
uitgesproken hebben tegen de komst van 
een P+R van 1000 auto’s! Een breed geluid uit 
de buurt dat door PVDA, SP, PVM, LPM, SAB, 
PVV, 50+, Groep Gunther en groep Lurvink is 
opgepikt en omarmd. PVDA stelde een motie 
op om de P+R op Trega uit de Omgevingsvisie 
te schrappen die werd gesteund door 
bovengenoemde partijen maar geen 
meerderheid haalde in de raad. 
Het mocht tot dusver dus nog niet baten! Er is 
nog geen definitief besluit genomen om een 
P+R wel of niet toe te staan. De coalitie (CDA, 
SPM, VVD, D’66 en Groen Links) is van mening 
dat er eerst een gebiedsvisie voor Limmel 
opgesteld dient te worden. 

De gemeente heeft stedenbouwkundig 
bureau Ziegler uit Rotterdam daarvoor 
ingeschakeld. Tot dusver ligt de nadruk in de 
gesprekken wat ons betreft te veel om ons 
toch te overtuigen voor een P+R. Wij willen 
dat er plan komt dat een grote verbetering 
voor de buurt is en niet weer een plan om 
stedelijke problemen op te lossen. Wethouder 
Krabbendam stelde dat geen enkele buurt 
natuurlijk een P+R naast zich wil maar dat 
ze er toch moeten komen. Wij hebben 
geantwoord dat we al een P+R hebben, 
P+R- Noord en dat die eerst maar uitgebreid 
moet worden. Ook hebben we hem gewezen 
op het coalitieakkoord waarin staat dat 
P+R’s aan de randen van de stad aangelegd 
moeten worden en dus niet aan de rand van 
de binnenstad!  De gebiedsvisie zou eind van 
2020 gereed moeten zijn en zal dan in de 
gemeenteraad besproken gaan worden. 

Om het college en raad te laten zien wat 
er mogelijk is met het gebied heeft het 
Buuttnetwerk een eigen gebiedsvisie 
gepresenteerd. Deze is goed ontvangen door 
de beide grondeigenaren en de door de 
gemeente ingehuurde stedenbouwkundige 
Ziegler. Hou onze website limmel.nl in de 
gaten voor het laatste nieuws. Wij houden u 
op de hoogte maar het is nu aan de politieke 
partijen om kleur te gaan bekennen! 



Maatschappelijk

Hoolhoes 
door Lincy van Middelaar  Wijnenbouw

Even voorstellen… 
Wij zijn Wijnen Bouw Someren, de aannemer 
van het project Hoolhoes in Maastricht. 
Momenteel zijn we bezig om de bouwplaats 
gereed te maken. Zo kunnen we na de 
kerstvakantie echt van start gaan met 
de bouw van de appartementen met 
commerciële ruimtes. Later, in de eerste helft 
van 2021, hopen we te starten met bouw van 
de 42 koopwoningen.
Als Wijnen Bouw Someren zijn wij onderdeel 
van de Wijnen Bouwgroep. In 1885 werd 
het familiebedrijf Wijnen Bouw opgericht 
in Someren. In de loop der jaren zijn hier 
verschillende vestigingen bij gekomen en 
zijn we de organisatie geworden die we nu 
zijn. Inmiddels bestaat de Wijnen Bouwgroep 
uit vijf bouwbedrijven (waaronder Wijnen 
Bouw Someren), drie installatiebedrijven 
(werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en 
beveiliging) en een vastgoedontwikkelaar.
Het ‘Mestreechse’ is voor ons geen onbekend 
terrein. Eerder dit jaar leverden we het 
nieuwe retailpark Belvédère op. Ook in de 
Beatrixhaven kunt u verschillende gebouwen 
vinden die van onze hand komen. Voor de 
drie grote staalbewerkers (Tata Steel, Vogten 
Staal en Laura Metaal) bouwden we in het 
verleden daar. Verder hebben wij ons steentje 
bijgedragen aan de Albert Heijn in Bunde en 
het centrumplan in Eijsden. 

Bewuste Bouwers
Wij beschouwen onszelf als gast in de wijken 
Limmel & Nazareth en houden als Bewuste 
Bouwers rekening met onze omgeving. 
Tijdens de bouw van Hoolhoes zullen wij 
dan ook onze uiterste best doen zo min 
mogelijk hinder te veroorzaken. Wij treffen 
alle mogelijke maatregelen om de oorzaken 
en consequenties van hinder te beperken. Als 
er sprake is van incidenteel ongemak, zoals 
tijdelijke wegafsluitingen, stemmen we dit af 
met de gemeente Maastricht en informeren 
we u als bewoner tijdig o.a. via Buurtproat en 
limmel.nl  Zien we iets over het hoofd? Meld 
dit dan op de projectpagina van Hoolhoes 
Maastricht op verbeterdebouw.nl. 
Iedere dag werken wij keihard om elk 
bouwproject tot een succes te maken en dat 
doen we ook bij Hoolhoes!  

Sociaal

In de brand, uit de brand maar 
nog niet helemaal…
door Jack Ummels 

Een aantal weken geleden werden we in 
de vroege ochtend opgeschrikt door een 
felle uitslaande brand in het parkhuisje van 
het Bethlehempark. Het clubhuisje van de 
Visvereniging Limmel.
Alleen de vier zwartgeblakerde gevels 
stonden er nog bij klaarlichte dag. Een ramp 
voor de visvereniging. Nadat alle rook uit 
de geest was verdwenen besloot Horrie 
Geraerds, de voorzitter van de visclub, om 
toch “de vèsgeert” weer op te pakken. Een 
inzamelingsactie werd in het leven geroepen 
en stilaan kwam de visclub weer tot leven. 
Zeer betrokken reacties van mensen uit 
Limmel, bedrijven, studentenvereniging 
Amphitryon en andere organisaties die de 
visclub een warm toedragen werden in 
ontvangs genomen. We zijn uit de eerste 
brand maar nog niet helemaal. Giften zijn 
welkom via Iban NL88 SNSB 0879357118.

In de tussentijd hebben een groot aantal 
vrijwilligers de grootste puin opgeruimd 
en er is met frisse moed gestart met 
het schoonmaken en vervangen van de 
veldbrandstenen. De oorspronkelijke bouw 
van het historische huisje is tot op de dag 
precies bekend. Want in de spouw van het 
huisje werd een opzienbarende ontdekking 
gedaan wat zelfs de Limburger haalde. Twee 
antieke beugelbierflessen voorzien van post 
werden minitiues uitgekapt. Twee vergeelde 
briefjes met o.a. de datum 30 maart 1909. De 
4 metselaars afkomstig van Heer hadden ook 
nog andere hobby’s maar daarvoor verwijzen 
we naar de website Limmel.nl. Hier wordt u 
uitgebreid geïnformeerd over die vier heren 
uit Heer.

Naar verwachting zal het huisje eind januari 
casco gerestaureerd zijn.

 › De emotionele pijn “De brommerslee” door de 
brand een herinnering



Sociaal

Veiligheid in Limmel
door Joke de Jong

Al in juli zijn inbraken gemeld door de mensen van de volkstuinen en de kinderboerderij.
Verschillende materialen, groenten en fruit zijn ontvreemd. Dat was voor het buurtnetwerk 
aanleiding om een brief naar de burgemeester te sturen om aandacht te vragen voor dit 
probleem dat zich sinds het voorjaar voordoet.
Verzocht is om camera’s te plaatsen en om extra inzet van politie en handhaving.
De voormalige gevangenis is sinds het voorjaar door het Leger de Heils in gebruik genomen als 
tijdelijke opvanglocatie van daklozen.
Het pand in de stad was niet geschikt meer als slaaphuis i.v.m. de coronamaatregelen.
Mensen die zich voor een slaapplek melden, worden - als zij alcohol of drugs gebruikt hebben 
-echter niet toegelaten en gaan zwerven.
Eind september en begin oktober verschenen alarmerende berichten op Facebook. 
Limmelaren voelen zich niet meer veilig in hun eigen park waar zij zo graag wandelen en waar 
kinderen fijn kunnen spelen. 
Er liggen mensen te slapen en overal liggen etensresten verspreid in het park en niet alleen 
etensresten!
Dus werd er weer een brief naar de burgemeester gestuurd om de problemen aan te kaarten.Ook 
RTV Maastricht heeft aandacht aan dit onderwerp besteed. Ter sprake kwamen de gevoelens van 
onveiligheid en angst. “Je kunt zeker als vrouw alleen niet meer in het park wandelen”. “Een aantal 
weken geleden heeft nog een verkrachting plaatsgevonden”.
In de nacht voorafgaande aan de opnames bleek dat dit keer de keet bij de Hotelschool doelwit 
was geweest. Er was gereedschap meegenomen.De maat is vol. Er moet wat gebeuren  
om dit te stoppen.

Inmiddels zijn er drie gesprekken geweest met o.a. de veiligheidscoördinator van de gemeente, 
politie/handhaving en het Leger des Heils en enkele bewoners.
De begeleiding door Trajekt en het Leger des Heils wordt geïntensiveerd. De gemeente repareert 
en verhoogt het hekwerk; verder is toegezegd dat er licht komt in de bushokjes op de Willem 
Alexanderweg. Ook is er gesnoeid op het Zinkwitterrein achter de bushalte. Gevraagd is of de 
brievenbus verplaatst kan worden naar de Balijeweg. Helaas wil Post NL daaraan niet meewerken.

Sociaal

Voorstelrondje  
Francois van der Burg 
Wijkagent 

Beste buurtbewoners van Limmel, 

Ik zou graag een moment van uw tijd in 
beslag willen nemen om mij aan u voor te 
stellen als uw nieuwe wijkagent. Mijn naam 
is Francois van der Burg en ben sinds 2007 
werkzaam bij de politie. Alvorens ik wijkagent 
werd van Limmel en Nazareth was ik 
werkzaam als waarnemend wijkagent van de 
wijken Heer en de Eyldergaard. Tevens mocht 
ik de dankbare taak als jeugdagent binnen de 
gemeente Maastricht enkele jaren uitvoeren. 
Toen ik intern de kans kreeg om wijkagent te 
worden van Limmel en Nazareth heb ik deze 
kans met beide handen aangegrepen. Als 
wijkagent ben ik veel in jullie wijk te vinden. lk 
wil graag aanspreekbaar zijn voor jullie, want 
jullie weten als geen ander wat er speelt en 
leeft in jullie wijk. Jullie zijn de ogen en oren 
van de politie! Buurtbewoners kunnen met 
structurele problemen en wijk-gerelateerde 
vragen bij mij terecht. Ik ben te bereiken 
via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal 
tarief ) en te volgen via Facebook (Wjkagent 
Limmel Nazareth) en Instagram (wijkagent_
limmel_nazareth). Als ik niet aanwezig ben, 
kunnen buurtbewoners een bericht voor mij 
achterlaten. Bel voor spoedgevallen met 112. 
Taken wijkagent 
De wijkagent is verantwoordelijk voor de 
totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt 
zich op de aanpak van sociale problemen, 
maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, 
milieu en verkeer. In samenwerking 
met collega’s van de surveillancedienst, 
recherche, milieu en jeugd werkt de 
wijkagent voortdurend aan het verbeteren 
en vergroten van de veiligheid in uw wijk 
of buurt. De wijkagent onderhoudt contact 
met externe partners, zoals de gemeente, 
woningcorporaties en buurtnetwerken. 
Met deze organisaties worden problemen 
besproken en wordt overlegd hoe deze 
adequaat aangepakt kunnen worden, en 
door wie. Ook dan is informatie uit de buurt 
van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of 
opmerkingen over de veiligheid in uw buurt 
of wijk, neem dan gerust contact op met uw 
wijkagent. Kijk op www.politie.nl 

Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn 
buurt, vindt u alle informatie over uw wijk en 
de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.



Colofon
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

Grafische vormgeving: Egbert Kochen Foto’s: Jack Ummels of anders vermeld
Voor actuele buurtraadinformatie: www.limmel.maestricht.nl en facebook limmel.nl
De volgende Buurtpraot verschijnt in het voorjaar. BUUR

TN
ET

W
ER K  L I M M E L

Sociaal Maatschappelijk

Tiny Forest ‘ ECOLINA’
door Marij Vroemen IKC de Geluksvogel

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen 
en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar 
op een prettige en gezonde plek. En….. ook hier in Limmel, aan het grasveld bij de Populierweg is een zo’n minibos gerealiseerd! 

Wat zijn we trots op ‘ons’ Tiny Forest genaamd “ECOLINA”
Trots zijn we op alle leerlingen van de niveaugroepen 3, 4, 5 en 6 van IKC De Geluksvogel die op vrijdag 27 november hard gewerkt hebben om  
600 bomen te planten! Met veel plezier en met een beetje hulp van hoveniers hebben de kinderen met een schep en soms met handen en voeten 
jonge boompjes geplant. 
Trots zijn we op Shanice Coolen die de openingshandeling van ons Tiny Forest mocht verrichten  
omdat ze de mooie naam ‘EcoLiNa’  (Eco-Limmel-Nazareth) heeft bedacht. Trots zijn we op de samenwerking  
met IVN Natuureducatie, CNME, Gemeente Maastricht en ID Verde Groep (groenaannemer) die het realiseren  
van Tiny Forest ‘ ECOLINA’ mogelijk hebben gemaakt. 

‘Een fijne kerst  
voor iedereen’!
door Jack Ummels

Ook dit jaar werd de inzamelactie “Een 
fijne kerst voor iedereen”! georganiseerd 
door fam. Vossen samen met Frans 
Ritz, de Braniemeekers en het Kapelaan 
Lochtmanhuis. Terwijl in de schemer de 
kerstboom werd opgetuigd met nieuwe 
verlichting en in de verte de glas in lood 
ramen van onze dorpskerk de kerstsfeer 
compleet maakte werd vanuit Limmel en 
Nazareth enthousiast gereageerd. Tegen 
de avond stond de kleine zaal van het 
Lochtmanhuis vol met levensmiddelen.
Circa 40 gezinnen uit Nazareth en 
Limmel zullen door de gulle gevers 
dit jaar ook een fijne kerst hebben! 
Chapeau.  

 › foto: Jean Muijtjens

 › Shanice Coolen


