Limmel een wijk als zovele in Maastricht.
Met veel sociale huurwoningen maar ook veel koopwoningen en monumentale kastelen.
Dankzij, of moet ik zeggen gezien de aanwezigheid van, de Hogere Hotelschool in kasteel
Bethlehem hebben wij ook veel studentenwoningen.
Limmel had een mooie balans tussen de generaties; die bestond uit jong en oud.
Wij waren een wijk met veel verenigingen, met veel vrijwilligers die zich ingezet hebben om
van Limmel een mooi sociaal geheel te maken.
Helaas gooide de gemeente roet in het eten door het plaatsen van de fam. Krijnen uit
Brabant hier in Limmel te plaatsen.
Dit liep volledig uit de hand en je zag het verenigingsleven zienderogen slinken.
We probeerden door middel van gesprekken de veiligheid te bewaren; maar noch politie
noch Servatius noch gemeente hielp mee om Limmel weer veilig te maken.
De familie Krijne won het van de Limmelse gemeenschap.
Te laat, veel te laat is de fam Krijne verplaatst.
We kregen in de gevangenis honderden niet Europese vluchtelingen.
Ze werden hier opgevangen en we hebben dit geaccepteerd.
Gezien de sociale huurwoningen kon Woningbouwvereniging Servatius vooral de
minderbedeelden en niet Europese mensen hier plaatsen.
Ook daar hadden we begrip voor.
Je ziet dat we elkaar respecteren en fatsoenlijk met elkaar omgaan.
Dit komt voort uit de kracht van al die oudere Limmelse inwoners die zo sterk gevochten
hebben om Limmel weer op te bouwen.
Nu wil de gemeente ons weer onderuit halen.
Gedetineerde terug in de woningen bij de gevangenis.
DUS NIET.
Ik heb het bovenstaande geschreven zodat u weet dat wij al 25 jaar knokken om Limmel
weer in balans te krijgen.
Wij willen graag woningen al dan niet met zonnepanelen aan de Maas erbij. Hoe mooi ziet
dat er niet uit vanuit de Maaskant gezien.
Het plan van Dhr. Ziegler is geweldig.
Verpest het niet voor Limmel en zorg dat de woningen aan de Willem Alexanderweg
verkocht worden aan normale particulieren; burgers met hart voor een sociale wijk.
Geen project-huizen. Niets van dat alles.
Maar een mooi Limmel aan de Maas.
Luister naar de bewoners van Limmel.
Vertrouw op de bewoners van Limmel
Wij wensen u begrip en mededogen.
Ida Beijer

