
Hub Cobben Prijs naar Buurtnetwerk in Maastrichtse wijk
Limmel: ‘Prijs voor volhouders die blijven knokken’

Heerlens wethouder Peter van Zutphen (links) overhandigt de prijs aan Chris Meys.  — © Jack Ummels

Maastricht - Hij is ermee in zijn nopjes: voorzitter Chris Meys van Buurtnetwerk Limmel in
Maastricht mocht vrijdag de Hub Cobben Prijs in ontvangst nemen. De nog jonge prijs gaat
naar Limburgers die zich sterk maken voor sociale rechtvaardigheid.

Annelies Hendrikx
Vandaag om 11:55

„Echt heel sjiek”, reageert een verheugde Meys. Het Buurtnetwerk Limmel kreeg de prijs vanwege
de strijd tegen de komst van een megaloods in de wijk. „Eigenlijk heeft heel Maastricht met ons
mee gevochten”, vindt hij.

De prijs bestaat uit „de eer” en een poster van de strijdvaardige vakbondsleider Hub Cobben, die
vocht voor de pensioenen van mijnwerkers. De Hub Cobben Prijs is een initiatief van
vakbondsman Ron Meyer uit Heerlen en geschiedenisleraar Martin van der Weerden uit Kerkrade.

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



a bo ds a o eye u t ee e e gesc ede s e aa a t a de ee de u t e ade.
Hij is nu vier keer uitgereikt.

Knokken

„We zijn er trots op. Het is een prijs voor volhouders die blijven knokken, ondanks heel veel
tegengas”, zegt Meys. Dit jaar waren er 22 inzendingen, waarvan er vijf werden genomineerd door
een vakjury. Hierop kon worden gestemd en de meeste stemmen gingen dus naar ‘Limmel’.

Het Buurtnetwerk strijdt al jaren voor een grootschalige en structurele verbetering van het wonen
in de wijk: het vervuilde Zinkwit-terrein gaat plaats maken voor de wijk Limmel aan de Maas. De
buurtbewoners kruisten daarvoor niet alleen de degens met de grote vastgoedondernemer Rien
Leeijen, maar ook met toenmalig wethouder Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks).
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