
Noodkreet uan kleine Limburgse Remeentê 

Bingelrade heeft behoef te aan 
betere wegen en meer wonin�en 

BINGELRADE, 4 Oct. (eig. re-d.) - Sedert de Zelfkant offici"el N'"derlands gebil"dis geworden, is het dorp Bingdrade ( onger,·pt in zijn oude ru,•tieke sehoonhdd) plotseling een niet te onderschatten tra.it di'union geworden tussen het �frderlandsegrensgebied en het Drostambt. Biugelrade was op de:te sterk verhoogd" drukte geenszins voorbereid. Zijn wegen welke tot nog toe slechts enkele auto's p..r dag kngen ie verwerken en verder alleen wat fieisiers en paardenkarren, werden al spoedig bij 
minder goeo weer de schrik van alle sndverkeer. Ht>t fdt lii:-t "r nu eenmaal. dat 
hei dorp over niet één aan de eisen van de t;j,I voldoende weg beschikt. dat asphalt er 
nog nimmer de bodem heeft geraakt en dat dit niet alleen automobilisten en and"re 
fluitheelll9e" weggebruikers een 1horn in het oog is, !foch ilf niet mindere mate hei 
gemeentebestuur en alle inwoners van Bingelrade zeil. 

Obligatielf"nin� ondt"r 
eigen hevolkin� 

Het gemeentebestuur is volledig van 
goeden Wille. zo heeft burgemeester Van 
Hövell tot Westerflier ons ten overvloede 
in een onderhoud verzekerd . Wethourlers 
en raad doen al het moge! ijke om aan ae 
onhoudbare toestand een einde te maken. 
doch de gemeente komt hanrlenvol ge ! d  
tekort om ,--oor eigen rekening de zaak in 
orde te brengen. Het heil moet in dit  ge
val van .,hogerop" komen_ Er zijn echtt!r 
alle reoenen om aan te nemen, dat Je 
portemonnaie van de provincie op het 
ogenblik een belangrijke aderlating ten 
bete van Bingelrade niet zal kunnen ·ver
dragen. Dat heeft Maastricht inmidde:s 
dan ook reeds te verstaan gegeven. 

Wel is men eventueel bereid in 1952

een bijdrage te Yer\enen van f 52.000. 
De gemeente zou dan de rest ,nn 
f 78.000 moeten bijpassen. Voor óit voor-. 
stel kan men in Bingelrade evemvel al
leen maar een wild wanhoop�gebaar :n 
het luchtledige over hebben. Het geld u; 
er niet en men zou ook niet weten hoe 
rut er meeat komen! Men heeft nu ge
dacht aan een noodoplossing in de vorm 
van een wegbedekking tnet koud
asphalt, hetgeen wel niet zo duurzaam 

doch ruim twee derde goedkoper zal 
zijn. Maa:- zelfs hieraan valt niet voor 
het volgend jaar te denken. 
Alleen het Rijk zou Bingelrade op k0r

tere termijn uit de brand kunnen helpen. 
Doch Den Haag schijnt het al mooi gen,.Jeg
te ..inden, dat er een stuk voormalig Duits 
grondgebied is bijgekomen. Welke kunsten 
rr:en moet uithalen om dit gebied te bena
deren. schijnt echter alsnog bijzaak. Op 
menig ander terrein blijven er in Bingel
rade wensen tenover. Zo is men er. even
als in zovele plaatsen elders in het lan,1, 
in de knoop geraakt met de woningbouw. 
Officieel mag- men in de gemeente vier 
huizen per drie jaar bouwen! Heel za.::t, t  
uagedrukt heeft men echter zeker het 
dubbele nodig_ Het dorp telt nu een goede 
650 inwoners, àoch alH de woningbouw nl�t 
r.::yaler ter hand kan worden genomen, :s 
het gevaar niet denkbeeldig, dat Bingel
rade op een kwade dag met een lager i:i
woner.saantal van hoofdzakel ijk gevorder
de leeftijd komt te zitten. Jonge mense1;1. 
meestal kinderen uit boerenfamil ies, che 
e ·  n e'gen gezin en et'.:n eigen bedrijf willeu 
st ichten. krijgen in Bingelrade op de duur 
,c; Cèn kans om hun plannen te verwezen
l ijken en worden daarom gedwongen el
r'.Er� te gaan wonen. Mocht deze toest and 
11og- e 1 te1 ijke jaren bestendigd blijven. öti.n 
i� het gevaar van uit�terven van emge 
hedriJ\'en. zelf:- niet uicge;;loten. 

Bing;-,lrade hPeft daarom het plan on
<lr-r d� Pi�P!l ht>volklng ohligatiPIPningPll 

MET RffEUMA TfEK Ie gaan , iu i 1 , · n  !Pr onden,rng-ing· van de 
woningnood. De burgemeester is ten op

KAN NIEMAND WERKEN 7il'htt> van d,·zA plannen optimisti,ch ge
De zorg voor Uw gezin of voor Uw toc>komst 1 - tf'md. Hij was \'an mening, dat dP cigPn
vereisen de inzet van al Uw kracht en ene rg ie. iwnJlkin�· yoor tie volle, honrl1>rd 1wr<'0Ht 
Alleen soepele spieren en lenige gewrichten zijn > �rip zai tom,n en rlP gPmt't'nte uit de 
geschikt voor grote lichamelijke prestat ies. gen1arlOke impasse zal Jwlpen. 
Wrijf ze _l!Veg Uw rheumatiek, Uw spit, Uw lenden- Een nieuw raadhuis zou Bingelrade op P!in ; wrtJf ze weg m et _Akker's Kloosterbalse_m, , ,  koor t◊e kunnen gebruiken. Maar1he door de huid heen C11ep m de daaronder lig- , ciaar durft men voorlopig nog niet overgende weefsels doordringt _ _  en door _de warmte, i t ,  reppen Het oude gebouw in de Hoof-ddie ze daar opwekt, Uw P•Jn verdriJft en U tot e ,  . ·  . 1 f d · _ een ander mens maakt. In korte tijd zult ook gij zeg- Ntr aat steekt w�l schri a tegen e 1m 
een: .Akker's Kloosterbalsem, geen goud zo goed'' po�ame kerk enige meters verder?p,

Betere wegen en meer hulzen z1Jn voor 
het moment hoofdzaak en Bingelrade 
heef1 nog- goede hoop. dat zowel het �n 
al,: het ancler binnenkort in orde zal ¼:o
men. V,ant dit zijn ten"Jotte geen toe
standen. 
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