Limmel, 29 augustus 2021

Beste mensen,
We mogen als buurt terugkijken op een zeer geslaagde demonstratie tegen de
Leeyenloods!
Buurtnetwerk Limmel wilt u samen met de buurtgenoten die de demonstratie
mee op touw hebben gezet van harte bedanken voor uw komst. Het mag de
heer Leeyen duidelijk zijn dat Limmel de loods totaal niet ziet zitten. Sterker
nog ook Maastricht ziet deze niet zitten. Gemeenteraadsleden van nagenoeg
alle politieke partijen, Milieudefensie Maastricht, Buurtbalans, diverse
buurtnetwerken (o.a. Mariaberg, Malberg, Heer, Borgharen), burgers van
Borgharen tot de binnenstad steunden allemaal deze demonstratie. Het was
één eenheid tegen het megaloodsplan! Ook bekende Limmelaren als Wim
Smeets van de Muziekgieterij en schrijver Ad van Iterson waren aanwezig om
hun steun te betuigen, mooi om te zien!
Ik heb begrepen van onze bordenmakers dat er 250 waren gemaakt om uit te
delen. Op de foto’s en filmbeelden is te zien dat lang niet iedereen een bord
heeft. De opkomst zal naar onze inschatting zeker tussen de 350-500
deelnemers zijn geweest.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Frans Theunisz en de Ingel vaan
Mestreech Math Hardy die voorop de indrukwekkende stoet aanvoerden.
De sprekers, Ivo, Marcel, Monique en Chris worden bedankt. Zij wisten de
juiste stemming op te roepen. Ook de mannen aan de megafoon versterkten
het actiegevoel. Het liedje dat Ida had bedacht op de muziek van Hup Holland
Hup was ook een schot in de roos en verwoordde het gevoel van Limmel heel
goed. Ook de mensen die in de hesjes de stoet in goede banen hebben geleid,

de aanwezige kinderen, jeugd en ouderen die dapper meeliepen worden
hartelijk bedankt.
Speciaal woord van dank nogmaals naar Raymond en Mathieu en de
vrijwilligers om hen heen, de makers van de uitdeelborden, de geluidswagen,
borden langs de Willem Alexanderweg. Dit gaf een prachtig beeld! Dank ook
aan het bestuur en vrijwilligers om het Kapelaan Lochtmanhuis open te stellen
voor de actie. Ook is een bedankje aan de studenten van Amphitryon en
herendispuut Waldolala op zijn plaats die lieten zien dat ook zij de belangen
van ons aller Limmel met eer verdedigen. Dank ook Jean Muitjens voor het
meteen bijwerken van de website limmel.nl waar u alle achtergrondinfo en
links naar andere media aantreft. De bron voor al het Limmels nieuws!
Dank ook aan de media (Dagblad de Limburger, RTV Maastricht, Wat is Loos, L1
en SBS6) die aanwezig waren en het belang en gewicht van de demonstratie op
waarde wisten te schatten.
Op naar de volgende actie op 7 september wanneer de gemeenteraad
vergadert over de toekomst van het Trega-terrein!

Een trots dagelijks bestuur,

Monique, Joke, Jack en Chris

Ps. Hou het dorpse gevoel dat gisteren goed te zien was vast!

