
Geachte raadsleden, 

Via deze weg wil ik namens Integraal Kind Centrum De Geluksvogel, vallend onder MosaLira stichting 
voor leren, onderwijs en opvoeding, mijn zorgen uiten over de voorziene P&R op Trega.  
Ik werk sinds 2009 in de wijken Nazareth en Limmel en heb hele mooi ontwikkelingen gezien voor 
zowel de buurt als voor het onderwijs.  

Met de komst van een P&R op het voormalige Trega terrein voorzie ik geen positieve ontwikkeling 
voor de wijk Limmel. Het is funest voor de luchtkwaliteit, de sociale veiligheid en aantrekkelijkheid 
van de buurt. Gezondheid en vitaliteit kan in het gedrang komen door een vrijwel omsingeling door 
grote infra en industrie. Juist nu dat Limmel “in de lift” zit zou het mooi zijn als er bijvoorbeeld een 
groene woonwijk zou komen. 

Binnen onze onderwijsinstelling zijn gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid grote speerpunten die 
wij uitdragen naar onze leerlingen, maar zeker ook naar ouders en andere stakeholders in de wijk. Er 
is een intensieve samenwerking tussen school en de wijk, waarbij we elkaar nodig hebben om van de 
wijk Limmel een aantrekkelijk stadsdorp te maken waar mensen in de toekomst op een wachtlijst 
zullen staan om hier te willen wonen.  

Uiteraard zal met de komst van bijvoorbeeld een groene woonwijk ook een mogelijke stijging komen 
van de leerlingenaantallen. Zowel IKC De Geluksvogel als ook bs. De Maasköpkes (basisschool in 
Borgharen) kunnen hiervan profiteren. Zeker gezien het feit dat de leerlingenaantallen landelijk 
teruglopen en dat we er alles aan moeten doen om, met name kleine scholen, open te houden.  

Ik hoop van harte dat mijn zorgen worden meegenomen, dit omtrent de toekomst van onze 
kinderen.  

Vriendelijke groet, 

Anouk Willems    
Directeur IKC De Geluksvogel I Directeur Bs. De Maasköpkes 
Balijeweg 101 I 6222 BE Maastricht Schoolstraat 15 I 6223 BD Maastricht 
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Is het echt nodig om deze e-mail te printen? Denk groen! 
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