
Limmel demonstreert tegen plannen voor megaloods en hoopt
op opkomst uit heel Maastricht
Vandaag om 11:23 door Merel Visscher

Onder de leus ‘Géén Leeijen Loods in Limmel aan de Maas’ houdt het buurtnetwerk Limmel zaterdag 28
augustus een protestdemonstratie tegen de mogelijke komst van een mega-loods aan de rand van de wijk.

De demonstratie begint om 11.00 uur bij het Lochtmanhuis en blijft verder in de wijk. De inwoners van Limmel

vinden de komst van een megaloods met een logistiek centrum op het tien hectare grote Tregaterrein bij de

Noorderbrug de doodsteek voor de wijk, die al veel sociale problemen op haar bordje heeft. Aanvankelijk was

het plan op deze plek achthonderd woningen te bouwen en het buurtnetwerk hoopt met de demonstratie de

projectontwikkelaar Leeijen Vastgoed op andere gedachten te brengen, vertelt Chris Meys van het

buurtnetwerk.

Lees ook: Limmel hekelt passieve houding gemeente Maastricht over loodsplan
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210818_95478200)

Stadsbelang
Het buurtnetwerk is al eerder een posteractie gestart en hoopt dat ook stadsgenoten van buiten de wijk naar

Limmel komen om te demonstreren tegen het plan. „Het is niet alleen een belang van Limmel, maar ook een

stadsbelang”, zegt Meys. „Niet alleen is dit de laatste grote plek waar de gemeente Maastricht nog op deze

schaal grondgebonden woningen kan bouwen, de stad draait ook op voor de kosten van de wegenstructuur bij

de Noorderbrug. Want daar zal ook iets moeten veranderen om de vrachtwagens naar de loods te krijgen.”

Mosterd na de maaltijd
Wat het buurtnetwerk ook hoopt, zo schreef ze woensdag ook in een brandbrief

(https://maastricht.parlaeus.nl/user/postin/env=help/action=showannex/gdb=3858/Buurtnetwerk_Limmel_-

_Brandbrief_mega-loods_Tregaterrein_Limmel.pdf.pdf)aan de gemeenteraad van Maastricht, is dat de

behandeling van de raadsbrede motie waarin de fracties zich uitspreken tegen de komst van een loods op deze

plek op 7 september wordt behandeld. Meys: „Nu staat deze op de agenda voor eind september, maar omdat de

vergunningaanvraag nu al loopt zijn we bang dat de motie dan mosterd na de maaltijd is.”

De geplande megaloods aan de Maas in Maastricht.
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Lees ook: Megaloods ook klap in gezicht van politiek Maastricht: ‘Onbespreekbaar’
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210802_95044971)
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