
BuurtNetWerk Limmel heeft 
nieuws over Limmel aan de Maas 

Vandaag, op 1 februari hebben we een presentatie gehad van wethouders Krabbendam 
en Peeters over de optimalisatie van de woningbouw op het Tregaterrein. De heer Leeyen 
en de gemeente hebben de afgelopen maanden om tafel gezeten om te bezien of de heer 
Leeyen toch wil gaan voor woningbouw. Stedenbouwkundige Franz Ziegler heeft daartoe 
opdracht gekregen om een en ander te onderzoeken. Het resultaat is dat er drie scenario’s 
onderzocht zijn waarbij er in totaal maximaal 159 extra woningen in het plangebied Trega 
kunnen worden toegevoegd.  

Wij zijn zeer tevreden met wat we hebben gezien. De hoofduitgangspunten van het 
plan blijven overeind. Sterker nog, ze zijn niet veranderd. De groenstructuur, het dorpse 
karakter, de afwaardering van de Willem Alexanderweg en ook de betaalbaarheid van de 
woningbouw zitten allemaal nog in het plan. 

Medio februari praat de gemeente weer met Leeyen. Laten we hopen dat dhr. Leeyen net 
zo enthousiast is als het BNW en voor woningbouw gaat. We wachten nog een paar weken 
in spanning af! Wij hopen in het belang van alle partijen dat nu spoedig de knoop wordt 
doorgehakt. Dan is de megaloods van tafel en kunnen we in gezamenlijkheid werken aan 
het woningbouwplan. De afbeelding die u ziet is een impressie van een van de scenario’s. 
Het gaat hierbij om te laten zien wat mogelijk is, niet om een exacte invulling.

Zodra we meer weten of kunnen presenteren zullen we dat via onze gebruikelijke kanalen 
Limmel.nl, facebooklimmel en Buurtproat doen. 

We willen eenieder die de afgelopen maanden mee heeft gedemonstreerd, geholpen 
en gesteund danken! Het is een cliché maar ook zo waar, zonder jullie steun waren we 
nooit zover gekomen. Speciaal woord van dank aan onze adviseur Huub Smeets, die zich 
belangeloos inzet voor onze buurt!

Hartelijke groet,

Monique, Joke, Jack en Chris 
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