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

Beste buurtgenoten,
Wat zijn wij als bestuur trots op onze
buurt! In heel Limburg, nee zelfs
Nederland weten ze nu waar Limmel
ligt. En dat deze buurt er staat, als
het erom gaat. De demonstratie van
28 augustus jl. is er een om nooit
meer te vergeten. Ook de tweede
kleine demonstratie op de brug bij
het Gouvernement aan de Maas is
niet onopgemerkt gebleven. Wat
een energie, wat een creativiteit
en vooral wat een eensgezindheid!
Het is niet alleen prachtig, maar
het heeft ook resultaat. De stad is
achter ons gaan staan in de vorm van
vele organisaties die ons steunen
en de raad die unaniem haar steun
voor het woningbouwplan uitsprak.
We zijn nu met de heer Leeijen in
overleg en hopen u spoedig goed
nieuws te brengen. Hou onze website
Limmel.nl en Facebook in de gaten
voor actueel nieuws. Dat Limmel
in de grote verbouwing zit mag
bekend zijn. Vandaar ook in deze
Buurtproat weer veel aandacht voor
Hoolhoes, Askalonstraat-Sionsweg,
Kop Balijeweg-Populierweg, de
kerk, Overmaze, Hoeve Rome, de
vernieuwing van de Hotelschoolcampus en Trega-Zinkwit. Maar we
bouwen niet om het bouwen en
vernieuwen niet om het vernieuwen.
Centraal staan de mensen in Limmel.
We bouwen voor en aan de buurt. Een
belangrijke rol in het buurtgevoel
is ook ingegeven door de sociale
activiteiten die georganiseerd
worden. Ga gerust eens kijken naar
de ontmoetingsplekken Kapelaan
Lochtmanhuis, Hoeskamer,
café ’t Tönneke, Hoeve Rome en
Kinderboerderij. Maak kennis
met de Limmelse verenigingen,
andere enthousiaste vrijwilligers en
buurtgenoten. We zijn verheugd om
te zien dat de vele mooie activiteiten
weer opgepakt worden, want door
Corona veel heeft stilgelegen.
We hopen u dan ook weer te mogen
ontmoeten bij één van de vele mooie
activiteiten die op de rol staan!
Voor nu een fijne herfstvakantie!
Namens het dagelijks bestuur
Chris Meys - Voorzitter

› foto: wijnenbouw

Wonen

Oan de geng in Lummel
door Vivian Beckers Servatius

De zomer en de vakantie ligt alweer
een tijdje achter ons. We hebben niet
stilgezeten. Tijd om jullie bij te praten
over onze plannen in jullie wijk.
Hoolhoes

De bouw van Hoolhoes ligt nagenoeg
op schema. In het voorjaar van 2022 is
het nieuwe (winkel)centrum met de 28
energiezuinige sociale huurappartementen
van Servatius klaar.
Inmiddels zijn de toewijzingscriteria
met de bewonerscommissie besproken.
De geïnteresseerden, die zich hebben
aangemeld, hebben hierover een nieuwsbrief
ontvangen. De inschrijftermijn is inmiddels
gesloten. Op korte termijn hopen we de
appartementen te kunnen toewijzen.
Informatie over Hoolhoes, zie onze website:
www.servatius.nl/nieuwbouw
Meer informatie over het nieuwe centrum zie:
www.nieuwbouw-hoolhoes.nl

Nieuwbouw
Askalonstraat/ Sionsweg

Zoals wellicht bekend hebben we ons
nieuwbouwproject van de 38 appartementen
aan de Askalonstraat/ Sionsweg moeten
‘parkeren’. Er lag een bezwaarschrift bij de
Raad van State tegen ons plan. Inmiddels is na
goed overleg het plan verbeterd, het bezwaar
ingetrokken en kunnen we verder. Onze
achterban (bewonerscommissie) hebben
we geïnformeerd. En ook onze huurders
en particulieren werden in oktober door
Servatius bijgepraat tijdens een inloopavond
in het Kapelaan Lochtmanhuis. We kunnen
nog geen concrete planning afgeven, maar
hopen medio 2022 te starten met de bouw.

Nieuwbouw
‘kop’ Balijeweg/ Populierweg

Ook hebben we nieuws over de
nieuwbouwplannen voor ‘de kop’ Balijeweg/
Populierweg. De plannen die er liggen
moeten nog nader uitgewerkt worden.
Servatius heeft in ieder geval het idee om ook
hier appartementen te realiseren.
We nemen de buurt graag mee in deze
plannen en zijn hierover in gesprek met het
BuurtNetWerk Limmel. Uiteraard bespreken
we dit ook met onze bewonerscommissie en
informeren wij binnenkort persoonlijk onze
huurders en particulieren die rondom ‘de kop’
wonen.

Wonen
door Lincy van Middelaar Wijnen bouwgroep

Bouwupdate Hoolhoes
We gaan langzaamaan naar het einde van het jaar en Koning Winter komt uit zijn winterslaap. Op
het moment van schrijven (8 oktober 2021, red.) hebben we zelfs al de eerste nachtvorst gehad.
Dit mag de pret echter niet drukken, wij gaan gewoon door met bouwen!

Appartementencomplex

Bij het appartementencomplex gaan we momenteel hard vooruit. Het metselwerk voor de eerste
verdieping is al bijna gereed en we zijn begonnen met de dakbedekking op het hoofddak. Aan
de binnenzijde krijgen de appartementen hun vorm: de binnenwanden worden geplaatst. Aan
het einde van het jaar gaat het steigerjasje uit en zien jullie als buurtbewoners een prachtige
buitenzijde.

42 woningen

De contouren van de 42 woningen zijn inmiddels zichtbaar. De eerste verdiepingen staan al en
we zijn begonnen met het lijmen van de wanden voor de tweede verdiepingen.
De timmermannen monteren ondertussen de buitenkozijnen en de metselaars metselen
de buitenmuren. We krijgen nog steeds ontzettend leuke, positieve reacties vanuit onze
bouwomgeving, en daar zijn we natuurlijk heel blij mee!
Zien we iets over het hoofd? Meld dit dan op de projectpagina van Hoolhoes Maastricht op
www.verbeterdebouw.nl.
› foto: wijnenbouw

Wonen

STRIJDVAARDIG
door Ien en Leo Bokmans actievoerders
“Twee vóór twaalf voor Tregaterrein in Limmel:
Urgente acties nodig! Buurtnetwerk Limmel
kan het niet meer alleen”, dat is de oproep
aan Raymond Huveneers. Hij geeft meteen
gehoor aan deze noodkreet en mailt enkele
Limmelaren. Het verzoek is om de volgende
dag de koppen bij elkaar te steken in verband
met een geplande protestactie tegen de
Megaloods van dhr. Leeijen.
Een aantal mensen hebben aan deze
oproep gehoor gegeven en waren naar
het Lochtmanhuis gekomen. Toen begon
het brainstormen over de invulling van de
protestactie: hoe, wie, wat, waar?
Ideeën genoeg, sommigen werkten op de
lachspieren, waren niet haalbaar of zouden
negatieve publiciteit opleveren. We waren
het eens: het moest wel netjes blijven! In
ieder geval kwam duidelijk naar voren dat de
actiebereidheid groot is en Limmel niet met
zich laat sollen.
Een vaste kern van vrijwilligers kwam in
beweging en taken werden verdeeld, zoals
communicatie naar media en pers, app-groep,
protestborden, flyers, raamposters, banner,
geluidswagen en last but not least vergunning
aanvragen.
Vele gesprekken, meetings, apps, telefoontjes
en handenarbeid hebben geresulteerd in een
bomvol dorpsplein op 28 augustus. Blijkbaar
heeft dit alles veel losgemaakt in Limmel en
de aangrenzende wijken en verenigingen.
De beschikbare protestborden waren niet
voor niets gemaakt, ze waren in no time op.
De vrijwilligers waren onder de indruk van
de grote opkomst. Om 11:00 uur liepen zo’n
400 actievoerders waaronder studenten
en raadsleden in optocht naar de Willem
Alexanderweg waar een aantal sprekers tekst
en uitleg gaven over de plannen van
dhr. Leeijen.
Veel media-aandacht volgde. We haalden zelfs
de landelijke pers en politiek!
Een 2e protestactie bleek nodig vanwege
een bijeenkomst van de Raad in het
Gouvernement op 7 september. Weer
kwamen de vrijwilligers op stoom. Compleet
met protestlied werden de raadsleden en
B&W op het bruggetje bij het Gouvernement
verwelkomd. Sociale media en de krant
deden verslag. De inwoners van Limmel
zijn op de barricade geklommen. Het
gemeenschapsgevoel is groot.
Wat de acties gaan opleveren weten we niet
maar Limmel blijft STRIJDVAARDIG!
LAAT DE RAAMPOSTERS HANGEN!

Wonen
door Monique Franssen

Trega en de stand van zaken….
Het lijkt stil maar niets is minder waar! Op de achtergrond is het BNW Limmel hard bezig met
het vertegenwoordigen van “het geluid” van Limmel. Het geluid van de inwoners van onze wijk
dat door de massale opkomst tijdens de demonstratie ver buiten de grenzen van Maastricht
hoorbaar was! “Veer wèlle woene, veer wèlle woene, veer wèlle woene!!!”
Een geluid waar niemand omheen kan. Ook de media hebben dit niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Een opsomming: De Limburger, NOS, L1, RTV Maastricht, SBS6, Wat is loos, De Volkskrant,
AD, Nu.nl en FD hebben allemaal verslag gedaan. En zelfs politiek Den Haag is bereikt want
Lilianne Ploumen heeft tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer het begin van
haar betoog gesproken over ons stadsdorp Limmel. (op Limmel.nl zijn alle artikelen en filmpjes
verzameld) En ze blijven ons volgen!
Limmel, waar de mensen na jarenlang melden, inspreken en teleurstellingen actie-moe waren
geworden maar door de dreiging van de Leeijen loods met z’n allen in opstand zijn gekomen.
De actiebereidheid is groot en voelbaar in de wijk! Stadsdorp Limmel heeft zich samengepakt.
Het BNW is dankbaar en vooral trots!
Met de energie van al onze mensen gaan we verder. De klus is nog lang niet geklaard maar met
de steun van jullie allemaal voelen wij ons gesterkt en tijdens de gesprekken met grondeigenaar
Leeijen en de gemeente is duidelijk dat Limmel niet met zich laat sollen.
Woningbouw moet er komen daar gaan we voor!
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“Want wat wèlle veer? ….Veer wèlle woene!!!!”
Plan Limmel aan de Maas

› Vogelvlucht bureau Ziegler-Branderhorst

LIMMEL

Maatschappelijk
door Joke de Jong

Lopende Limmelse projecten
Overmaze

De voormalige gevangenis Overmaze is een
gebouw dat al verschillende keren van functie
gewijzigd is. Van justitiële inrichting naar
Rooyse Wissel; daarna werden er asielzoekers
in gevestigd en vanaf april 2020 tot 1
november zijn er ivm de Corona crisis de daken thuislozen opgevangen. Het BNW dringt bij
de gemeente aan op een structurele oplossing
en is daarom in gesprek met verschillende
wethouders.

Exodus

Servatius wil twee van de voormalige
cipierswoningen verhuren aan Exodus.
Een organisatie die gespecialiseerd is in
reïntegratietrajecten voor ex-gedetineerden.
Het BNW heeft bezwaar ingediend,
omdat ze het niet verstandig vindt om
ex-gedetineerden tussen de overige
maatschappelijke doelgroepen te plaatsen.

Hoeve Rome

De status herbestemming Hoeve Rome is
het BNW niet bekend. Het project is al enkele
jaren onder hoede van de gemeente. We zijn
in afwachting.

› foto Hotelschool

Wonen

Opening nieuwe campus
door Marianne Peters Hotelschool
De Student Residence bij de Hotel
Management School Maastricht is tijdens
de officiële opening letterlijk gedoopt door
de grote rivieren der aarde. De Theems, de
Rhône, de Yukon, de Colorado, de Zambezi,
de Kongo, de Amazone, de Ganges. In de
vorm van lange, zijdeachtige organzastof
golfden deze symbolisch vanuit de nieuwe
studentenwoningen naar de bijna zestig
genodigden beneden op het plein tussen de
29 woonunits. Elke woonunit is vernoemd
naar een van de grote rivieren op aarde.
Deze vloedgolf was de openingsact van de
eerstejaarsstudenten voor hun 390 nieuwe
woningen aan de Jerusalemweg in Maastricht.

Veiligheid

Aanpak buurtoverlast
door Marcia Jacobs Hotelschool
In verband met het toenemende
aantal overlastklachten hebben de
professionele partijen weer een centraal
overleg opgestart. Hierbij zijn de Politie,
Handhaving, Buurtbemiddeling Maastricht,
Traject, Hotelschool en Amphitryon
vertegenwoordigd. Op basis van officiële
meldingen wordt in gezamenlijkheid
onderzocht welke interventies worden
ingezet. Ook wordt bekeken op welke manier
weer onderling begrip en bewustwording
kan worden gecreëerd. In overleg met het
BuurtNetWerk zal worden bekeken welke
mogelijkheden zijn om hierin met de buurt
samen te werken.

Een jaar geleden hebben de eerste studenten
al hun intrek genomen in dat deel van
woningen die toen al af waren. In februari
was de Residence, na een bouwperiode
van bijna twee jaar, volledig klaar en ook
meteen helemaal bewoond. Vanwege corona
was de officiële opening uitgesteld tot
donderdagmiddag 30 september.
Het eindresultaat mag absoluut gezien
worden, vinden ook de genodigden. MA
Hotel Development CV is eigenaar van
het complex en Holland2Stay exploiteert
de studentenwoningen. Vóór het officiële
openingsmoment gaf ceremoniemeester Britt

Hoveniers, eerstejaarsstudent bij de Hotel
Management School Maastricht eerst het
woord aan drie sprekers. Directeur Ad Smits
van HMSM mocht de spits afbijten: “Ik ben
trots op de creatie van nóg een icoon op onze
campus en de restyling van het omliggende
landschap. De volgende stap is de nieuwbouw
van onze studentensociëteit Amphitryon. Ik
hoop dat dit eind 2022 gerealiseerd is.”

Sociaal

Yes, we mogen weer!

door Marcel Coolen namens een aantal “Lummelse” verenigingen

Het verenigingsleven heeft gedurende de coronapandemie een lange tijd on-hold
gestaan. De veiligheid en gezondheid van onze leden stond natuurlijk bovenaan.
Sinds 25 september jl. zijn de versoepelingen doorgevoerd en hoeven we de
1½ meter niet meer in acht te houden en kunnen de studenten weer allemaal
als vanouds naar school. Dit komt met name doordat veel mensen inmiddels
gevaccineerd zijn. Met de coronapas en dus een geldige QR-code mogen we nu
ook weer de horeca, bioscoop en theaters bezoeken.
Activiteiten worden weer opgepakt

Belangrijk is dat we ook weer de activiteiten van de verenigingen kunnen oppakken. We zien nu
op social media en overal in de wijken dat mensen weer aan het werk zijn om de draad weer op
te pakken. Zo zag ik dat de voorbereidingen op Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en
Koningsdag alweer de volle aandacht krijgen om er weer wat van te gaan maken. Ook in Limmel
en Nazareth zien we weer dingen gebeuren.

Kallepin 2022
30-1
Uitroepen
Prins van Limmel & Nazareth
6-2
Seniorenmiddag

Trajekt

In de zomervakantie is er een puik programma voor de jeugd neergezet. Dit was goed opgepakt
door Trajekt in samenwerking met de kinderboerderij en diverse andere partijen. De kinderen
hebben hiervan genoten.

11-2
Mestreechter Aovend

Lochtmanhuis

Nu we ook weer zonder beperkingen gebruik mogen maken van het Kapelaan Lochtmanhuis
zien we dat de verenigingen daar ook weer aan de slag gaan. Zo zijn er weer bijeenkomsten
voor onze ouderen met de gezellige kienmiddagen waarbij vooral het samenzijn weer heel
belangrijk is voor deze mensen. Toneelgroep Lummel is de voorbereidingen gestart op een nieuw
toneelstuk, dat in het najaar van 2023 op de planken gebracht wordt. Een enthousiaste groep
met een aantal nieuwe spelers gaan weer zorgen voor een leuke, doldwaze klucht. TGL zal u op
de hoogte houden van de vorderingen.

Sinterklaas

13-2
Braniemeekerkes
Jeugdprinsenpaar
18-2

Uiteraard zal Sinterklaas ook in 2021 weer een bezoek brengen aan Limmel. Op zondag 21
november maakt de goedheiligman zijn intocht. Hierover meer in deze buurtpraot.

Carnavalskienen

Kerstmarkt

19-2

We gaan de komende weken ook bekijken of we op het plein aan de Populierweg weer een
mooie kerstboom kunnen plaatsen en leuk in stijl kunnen versieren. De eerste gesprekken zijn
hierover al gevoerd. Of dit in combinatie gaat met een kerstmarkt, is op dit moment nog niet
bekend.

Carnaval

Ook carnaval lijkt weer gevierd te kunnen worden zoals we dat graag willen. Op 6 november
zal het “vastelaovendsleedsje 2022” uitgeroepen worden in de Muziekgieterij door alle
Samenwerkende Vastelaovends Vereiniginge (SMV). Ook CV de Braniemeekers is gestart met de
voorbereidingen op een nieuw carnavalsseizoen. Na een jaar zonder te hebben gedaan zal op
zondag 30 januari de nieuwe Prins van Limmel & Nazareth uitgeroepen worden en op 13 februari
het jeugdprinsenpaar. Ook alle andere activiteiten gaan we weer oppakken.

Koningsdag

Prinsenreceptie
20-2
Mestreechse Mès
25-2
Schoolcarnaval

Koningsdag lijkt nog ver weg, maar aangezien de Koninklijke familie dit jaar naar Maastricht
komt, is dat wel een heel bijzondere editie. Maastricht zal in het centrum een heel mooi
programma verzorgen. Of we in Limmel dan iets moeten organiseren is dan ook maar zeer de
vraag. Ik kan me voorstellen dat iedereen graag een glimp wil opvangen van alle Koninklijke
hoogheden.

26-2

Ik wens iedereen in elk geval veel plezier met alle activiteiten.

Carnaval

Vastelaoftrap
27-2 t/m 1-3

Sociaal

Sociaal

De Hoeskamer Limmel bestaat 10 jaar

door Sinterklaas

door Ida Beijer Hoeskamer Limmel
Onder de fantastische leiding van René Mennens, Nel Knapen, Ralph Brinkman en Lonneke
Paulissen van Trajekt kunnen we terugkijken op een prachtige periode.
10 jaar van saamhorigheid, gezelligheid, een lach en een traan. Helaas moesten wij afscheid
nemen van zeer dierbare leden. Maar we mochten ook nieuwe leden verwelkomen. Zowel
uit Limmel als uit Nazareth. We willen graag nog jaren zo doorgaan in het mooie pand van
Servatius aan de Emmausstraat 61.
Willen wij nog kunnen voortbestaan moeten de vrijwilligers, u 3 dagdelen de gelegenheid
geven om te kaarten, breien, haken, knutselen of quilten.
Op donderdagmiddag zetten we de knutselgroep voort van 13.30 tot 16.30u;
Op woensdagmiddag van 13:30 tot 16:30u willen we gaan kaarten in groepjes.
Misschien zijn er mensen die willen handwerken.
De contributie en de koffie bedraagt €0,50
Op vrijdag- en/of zaterdagmorgen worden regelmatig patchworkcursussen gegeven of
droomdekens gemaakt. Dit gaat alleen op afspraak.
Daarvoor mag jij je opgeven bij Monique Schuijt. Gsm: 06 - 30 05 86 86
Ben je geïnteresseerd geef je dan op bij een van de trouwe vrijwilligers:
Anita Cruts: 06 -51 31 74 24		
Ida Beijer: 06 - 51 40 84 06		
Nel Knapen Trajekt			

José Smeets: 06 - 28 29 93 30
Trudy Hardy: 06 - 43 25 74 39
Lonneke Paulissen Trajekt

Sinterklaasmiddag
Lieve kindjes van Limmel,
Het was even spannend, maar…..
Gelukkig mag er weer steeds meer, en het
is Sinterklaas dan ook gelukt om dit jaar
weer samen met zijn Pieten met de boot
vanuit Spanje over de zee, via de Maas, af
te reizen naar Nederland. Hij heeft zelfs een
tussenstop kunnen regelen in ons mooie
stadsdorp ‘LIMMEL AAN DE MAAS’.
Als de pakjesboot geen vertraging heeft,
zal de Sint op zondag 21 november 2021
zijn stop in Limmel maken om de kindjes
een leuke middag te bezorgen, uiteraard
met kadootjes en pepernoten!
Aanmelden
Ben je 8 jaar of jonger en wil je hier
graag bij zijn?
Meld je dan vóór maandag 8 november aan
bij Samantha Raven: 06 - 41 73 16 50.
Groetjes het Sinterklaascomité!

Of wandel gewoon even binnen op donderdagmiddag. Tot dan.

› Foto: Martin Jonkhout. Zicht op noordwest Limmel (aug. 1953) Centraal de parochie kerk en
rechts de Zinkwit fabriek ook wel ‘Stille dood’ genoemd en de schoorstenen van de
Maastrichtse maakindustrie.

› foto: Sinterklaas comité

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 de winter 2021.
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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
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