
Noodkreet oon kleine Limbur�se Remeentê 

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

BINGELRADE, 4 Oct. (eig. rt>d.) - Serlert de Zt>lfka.nt offici1eel l'°•·derla.nds gebi,·d 
is geworden, is het dorp BingdradP (ongerl'pt in lijn oude ru�,tieke schoonhdd) 
plotselinr een wet te onderschatien trait do'union gl'worden tussen het ��••derlandse 
grensrebied en het Drostambt. Biugelrade was op de'i'e sterk verhoogd" drukte geens
zins voorbereid. Zijn wegen welke tot nog toe slechts enkde auto's p.-r dag krt>gen 
ie verwerken en verder alleen wat fietsiers en paardenkarren, werden al spoedig b0 
minder goe() weer de schrik van alle sndverkcer. Het fd t li�t ,,r nu eenmaal. dat 
het dorp over niet één aan de eisen van de tij1i voldoende weg beschikt. dat asphalt er 
nog nimmer de bodem heeft iteraakt en dat dit niet alleen automobilisten en and"re 
"uitheemse" weggebruikers een lhorn in het oog is, qoch iJif niet mindere mate het 
gemeentebestuur en alle inwoners van Bingelrade zelf. 

ObligatielPnin� onder 
eigen hevolkin� 

Het gemeentebestuur is volledig van 
goeden wille. z o  heeft burgemee>iter Van 
Hövell tot Wellterflier ons ten overvloede 
in een onderhoud verzekerd. Wethoufiers 
en raad doen al het moge! ijke om aan r.lt' 
onhoudbare toestand een einde te maken. 
doch de gemeente komt handenvol ge!d 
tekort om \.-Oor eigen rekening de zaak in 
orde te brengen. Het heil moet in diL ge
val van .,hogerop" komen_ Er zijn echtt!r 
alle redenen oro nan te nemen. dat -ie 
portemonnaie van de provincie op het 
ogenblik een belangrijke aderlating ten 
hl! te van Bingelrade niet zal kur_rne� ·,er
dragen, Dat heeft Maastricht rnm1dde.s 
dan ook reeds te ver.staan gegeven. 

Wel is men even,ueel bereid in 1952 
een bijdrage te Yer\enen van f 52.000. 
De gemeente zou dan de rest ,nn 
t 78.000 moeten bijpassen. Voor öit voo,_ 
stel kan men in Bingelrade evèn'A'el al
leen maar een wild war:hoop--gebaar �n 
het luchtledige over hebben. Het geld is 
er niet en men zou ook niet weten hoe 
rut er moeHt 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 Duit6 
grondgebied is bijgekomen. Welke kunsten 
men moet uithalen om dit gebied te bena
deren. schijnt echter alsnog bijzaak, Op 
menig an.der terrein blijven er in Bingel
nide wensen tenover Zo is men er. e" cn
alB in zovele plaatsen elders in het land, 
in de knoop geraakt met de woningbouw. 
Otficieel mag- men in de gemeente vier 
huizen per drie jaar bouwen! Heel za-:t,t 
u;tgedrukt heeft men echter zeker het 
dubbele nodig Het dorp telt nu een goede 
650 inwoner.s, <loch ah; de woninghouw ni:!t 
r,yaler ter hand kan worden genomen. :s 
l',et gevaar niet denkbeeldig, dat Bingel
rade op een kwade dag met een lager i:1-
woner.�aantal van hoofdzakelijk gevorde:-
cle leeftijd komt te zitten. Jonge mensèn. 
meestal kinderen uit boerenfamilies, clie 
<'· n e'geu gezin en et:n etgen bedrijf willca 
s11chtcn. krijgen i n  Bingelrade op de dus.1i
�cen kar.-,1 om hun plannen te verwezen
lijken en worden daarom gedwongen el
r'.E:r,.. te gaan wonen. Mocht deze toestand 
11og- ettelijke jaren be:öwndigd blijv�u. dP.n 
i� het g-evaar van uit,..terven van enü�·e 
hedri_:,·en. zelfr niet ui:ge,..loten. 

Hiw.,:-,-lrade heeft daarom het plan on
d,•r dP f'i�••!J h,•voik in;.;- ohlig-a tit•l1•11ing-•·11 
1t• g-aan .�llli:,·11 tf'r ontlPr,,:ng-ing· van tle 
\\ oningnoot.l. Ik Liurgeml-'t!ster is tt•n 011-

1iC'htr van d,·zP. plannen optiniisti,ch �e-
• ' -tPmrl. Hij was ,·an menin.�. dat de l"igPn

;,..n,ikin�· Yoor tl,• vollr honc1<>rd 1wr, .. ·nt
1 :,._;;-rip z:ti tonpn en 11.,. g-.. nwtente uit de 

gen1..·ulijke impasse zal _lwlpen. 

Een nieuw raadhuis zou Bingelrade op 
:, koor t0e kunnen gebruiken. Ma:ir 

ci?..ar durft men voorlopi,\; nog niet. ov-er 
1 t� reppen. Het oude gebouw in de Hoofo

"'n:iat steekt wel schril at tegen de im
po:-ante kerk enige meters verderop, 

Betere wegen en meer hulzen zijn voor 
het moment hoofdzaak en Bingelrade 
heef1 no!; g-oede hoop. dat zowel het �n 
al,.: het ander binnenkort in orde zal lrn
men. v:ant dit zijn ten:=clotte geen toe
standen. 


