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TREGA-ZINKWITTERREIN

Limmel wil grotere rol in gesprekken over
de eigen wijk

Het buurtnetwerk Limmel wil meer en intensiever betrokken worden bij de invulling
van het braakliggende Trega-Zinkwitterrein. De wijk vraagt de gemeente Maastricht
om met alle betrokken partijen om tafel te gaan over de toekomst van het gebied.

DOOR PASCALE THEWISSEN

Meer overleg en minder actie-reactie. Daar dringt het buurtnetwerk Limmel op aan bij de
gemeente. Inzet is de herinrichting van het braakliggende Trega-Zinkwitterrein. Volgens
de bewoners heeft de gemeente de voorbije maanden te vaak van bovenaf haar visie
gedeponeerd waar de buurt dan op mocht reageren.
In een brief aan de gemeenteraad stelt het buurtnetwerk dat het proces ‘sterk voor
verbetering vatbaar is’ als de stad wil komen tot een breed gedragen plan voor het gebied.

Woningbouw
Al bijna een jaar wordt gesproken over de toekomst van het achttien hectare grote Trega-
en Zinkwit-terrein. De wijk Limmel wil heel graag woningbouw en ziet mogelijkheden
voor ‘Limmel aan de Maas’. De gemeente kiest in eerste instantie voor andere functies:
een verkeersader, een park-and-ride terrein en een carwash. Terwijl er volgens de buurt,
die vorige maand een eigen gebiedsvisie presenteerde, een unieke kans ligt om een fraai
nieuw stukje Maastricht te creëren. De gebiedsvisie werd positief ontvangen, onder
andere door de door de stad ingehuurde stedenbouwkundige Franz Ziegler.
Met het oog op de besluitvorming later dit jaar is het volgens het buurtnetwerk essentieel
om vanaf nu met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Naast het buurtnetwerk
zijn dat ook grondeigenaren Naga Solar en Mourik Infra. Daarbij moet onder meer
gekeken worden naar een cruciaal onderdeel van de plannen: het verkeer.

Vrachtverkeer
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Als het aan het buurtnetwerk ligt, wordt het drukke (vracht)verkeer op de Borgharenweg
en de Willem Alexanderweg flink teruggedrongen. Door de aanleg van de Nieuwe
Limmelderweg en de rotonde bij de Fregatweg kan het vrachtverkeer de Noorderbrug
bereiken via de A2 in plaats van dwars door Limmel te rijden.
Die nieuwe weg heeft volgens de buurt een capaciteit van 20.000 voertuigen per etmaal,
die nu maar voor de helft benut wordt. Als mogelijkheid oppert het buurtnetwerk een
vrachtwagenverbod om de route door Limmel tussen de Noorderburg en de Beatrixhaven
te ontlasten.


