Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen

Opmerking ‘megaloods naar Aviation Valley’ schiet in het verkeerde
keelgat
Vandaag om 10:03 door Jeroen Geerts

Impressie van de loods zoals Leeijen die in Maastricht voor ogen heeft.
Afbeelding: Palazzo

De opmerking van de Maastrichtse wethouders Heijnen en Krabbendam, dat Aviation Valley een logische plek zou
zijn voor de megaloods van Rien Leeijen, zorgt in Meerssen voor gefronste wenkbrauwen.
De gemeenteraad van Meerssen is het er over eens dat het nog veel te prematuur is om nu al concreet actie te
ondernemen. Maar het houdt de gemoederen toch al bezig: de brief van Maastrichtse wethouders Vivianne Heijnen
en Gert-Jan Krabbendam aan de gemeenteraad aldaar, waarin zij stellen dat bedrijventerrein Aviation Valley een
logische plek zou zijn voor de veelbesproken megaloods van ondernemer Rien Leeijen, is niet goed gevallen.
Lees ook: Maastricht polst regiogemeenten: interesse in megaloods?
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211129_95922659)
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Woningen
„Dat is in het verkeerde keelgat geschoten”, verwoordt Marcel Dassen van de fractie van Kijk! het. Eind juli verraste
Leeijen Maastricht met het plan voor de bouw van een loods van 47.000 vierkante meter aan de Maas in de wijk
Limmel. Vijftien meter hoog, met 116 laaddocks en 650 parkeerplaatsen. Uitgerekend op de plek waar de gemeente
een nieuwe wijk met zo’n 800 woningen voor ogen had. Terwijl die discussie nog altijd speelt, kijken sommigen al
rond naar mogelijk alternatieve locaties.
Maar Aviation Valley, bij Maastricht Aachen Airport, in ‘de achtertuin van Ulestraten’? Het zou de leefbaarheid in de

y, j
p ,
ogen van de Meerssense raad te zeer aantasten. Afgelopen week voteerde die raad nog enkele miljoenen euro’s extra
om juist de toch al te grote verkeersoverlast in en rond Ulestraten het hoofd te bieden, onder meer door de aanleg
van een nieuwe verbindingsweg naar de randweg van het vliegveld, net ten noorden van de kern.
Lees ook: Nieuwe verbindingsweg bij Maastricht Aachen Airport moet vrachtverkeer uit Ulestraten weghouden
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200702_00166621)
Buurman
Meerssen is als ‘buurman van Beek’ nog niet officieel om een reactie gevraagd. Die nu al uit eigen beweging doen
uitgaan, dat is in de ogen van de raad ook nog iets te voorbarig. Er ligt immers nog geen plan. En mocht dat er al
komen, dan is het nog maar de vraag hoe het er uit gaat zien. Maar Meerssen is op zijn qui-vive.
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