
                                                                                                    

                                                 

Beste betrokken inwoner of bestuur.  

Als Limmel hebben we de afgelopen decennia ’s  genoeg voor de kiezen gekregen. 
In de loop der jaren kunnen we toch wel stellen dat het er allemaal niet florissanter en makkelijker 
op is geworden.  
Vaak hebben we als Limmel laten zien dat we niet met ons laten sollen en zijn we als een man ten 
aanval gegaan zowel met oplossingen, ons weerwoord, en af en toe als het moest: actie. 
 
Nu staan we weer voor een misschien wel het grootste dilemma wat Limmel ooit op zijn weg is tegen 
gekomen. De meeste weten dat het wonen (Limmel) aan de maas een plan is dat in de jaren 80 is 
geboren bij toenmalige buurtraad. Deze plannen zijn nooit in de kast opgeborgen geworden, hooguit 
een dik pak stof opgekomen. Ons buurtnetwerk is nu een hele tijd intensief bezig geweest om hier 
een mooi toekomstgericht plan voor woningbouw te maken wat tot voor een paar weken terug, na al 
die jaren zover was dat de uitwerking en toezeggingen voor het aanraken lagen. Tenminste dat was 
de gedachte. 
Echter zoals bekend lag er ook nog een andere bestemming op het Trega terrein en daar heeft een 
snelle zakenman Dhr. Leeyen gebruik van gemaakt. 
Dit heeft als consequentie dat woningbouw op het Trega en zinkwit terrein nu voorgoed in de 
prullenbak dreigt te belanden. Dit is op dit moment gewoon de echte werkelijkheid.  
 
Dit mogen en kan Limmel niet over zich heen laten komen en een belangrijke wapen is dat we van 
ons laten zien en horen dat Dhr. Leeyen hier niet welkom is met een mega-loods, waarbij Limmel 
geheel ingesloten wordt, geen woningen krijgt aan de maas, en de gevreesde uitloop zal gaan plaats 
vinden! 
Wie wilt hier nog wonen tussen spoor, bedrijven en een 12 meter hoge loods met 116 laadperrons 
waar vrachtwagens in, uit en aanrijden. 
 

Het wonen, leven en voortbestaan in en van onze dorpswijk staat op het spel!! 
 
Dus tijd voor een grote actie. 
Het buurtnetwerk heeft gevraagd om hun hierin te ondersteunen en hebben ook al wat ideeën 
aangedragen. Maar zij kunnen dit niet meer alleen en daarom vragen we jou om met mee te denken, 
te organiseren om zoveel bewoners op de been te krijgen zaterdag 28 augustus een uurtje zodat we  
Dhr. Leeyen, de media kunnen laten zien dat het ons menens is.   
 
Graag nodigen wij je uit om mee te denken zodat we iets kunnen neerzetten wat indruk geeft, 
zelfverzekerdheid uitstraalt, en deze mega-hub niet willen. Dit door klein en groot. 
Wij willen graag  donderdagavond, ja morgen, om 19.00 uur in het Kapelaan Lochtmanhuis hierover 
met jou of afgevaardigde bestuur van gedachte, ideeën wisselen en hopen dat je aanwezig zult zijn 
zodat ons buurtnetwerk en zeker us Lummel a/d Maos op grote schaal kan laten zien dat wij dit niet 
zullen tolereren.  
 

Limmel heeft je echt nu heel hard nodig!!!!!! 


