
Limmel aan de Maas is weer een stap dichterbij

‘HISTORISCHE DAG’
Door Tom Janssen

Enthousiasme gierde door de zaal van het Kapelaan Lochtmanhuis in Limmel
gisteren, tijdens een drukbezochte bijeenkomst over de plannen voor een
nieuwe woonwijk aan de Maas. Nu er een gebiedsvisie op tafel ligt, kan er
eindelijk concreet gesproken worden over de invulling van het gebied.

 - Chris Meys van het Buurtnetwerk Limmel sprak gisteren van een

,,bepalende dag in de geschiedenis van onze buurt.”

MAASTRICHT

Leek het er enkele maanden geleden nog op dat uitbreiding van Limmel van de

baan was, vanwege de plannen voor een megaloods op het braakliggende Trega-

terrein; vandaag ziet de wereld er heel anders uit voor de mensen in Limmel.

,,Alles wat we belangrijk vinden, lijkt er te gaan komen”, aldus een zichtbaar blije

Meys.

,,Uitbreiding van de wijk, betaalbare woningen, meer woonruimte voor senioren,

vergroening, verduurzaming. Limmel heeft na moeilijke jaren de weg naar boven

gevonden.”

Maar, de gebiedsvisie voor Limmel aan de Maas is pas het begin. De gemeenteraad,

wiens bezoek aan Limmel aanleiding was voor de bijeenkomst, zal zich binnenkort

hierover buigen.

En dan zijn er nog de vragen van de Limmelnaren zelf. Hoe zit het met

vrachtverkeer? En met fijnstof? Worden nieuwe huizen niet door beleggers

opgekocht? En, hebben we straks geluidsoverlast van nieuwe bedrijvigheid?

Wezenlijke vragen, vindt gemeentelijk projectleider Camiel Kruchten. ,,Daar gaan

we de komende periode mee aan de slag, zodat ook die details duidelijk worden.”

Limmel aan de Maas zit dus in een positieve flow. Maar, zo benadrukt ook Huub

Smeets, de gemeenteraad moet zo meteen wel durven doorpakken.



Zeker nu het Rijk een subsidie heeft gereserveerd voor een versnelde ontwikkeling

van het project. Daar zit de voorwaarde aan verbonden dat Maastricht voor 25

procent meefinanciert.

,,Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijkheid helderheid komt”, aldus

Smeets, de oud-bestuurder die de Limmelse gemeenschap adviseert.

Want met duidelijkheid is iedereen gebaat.

De inwoners van Limmel, maar ook vastgoedman Rien Leeijen, eigenaar van het

Trega-terrein. Hij heeft zijn aanvraag voor een megaloods opgeschort, maar moet,

zo denkt Smeets, ,,uiteindelijk straks ook kleur bekennen”.

Kortom: de dag dat de bestemmingsplanprocedure voor Limmel aan de Maas kan

starten – nu voorzien vóór het einde van 2022 – zal pas écht historisch zijn.


