Wist je dat ruim 30.000 reizigers dagelijks gebruik maken van
het station in Maastricht door de bus of de trein te nemen? En dat
steeds vaker de fiets wordt gebruikt als transportmiddel van of
naar het station? En dat ruim 40.000 inwoners van Maastricht, die

Planstudie Stad en Spoor Maastricht

ten oosten van het spoor wonen, het spoor kruisen als zij naar de

De planstudie Stad en Spoor is een brede verkenning vanuit verschillende invals-

binnenstad reizen? Dat intensieve gebruik is mede de aanleiding
om een brede verkenning te doen naar de toekomst van de
stationsomgeving en de relatie met de stad en de Euregio: de plan-

hoeken van de stationsomgeving en de relatie met de stad en Euregio. Een bijzondere kans voor dit gebied om op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein nieuwe
mogelijkheden te benutten en toekomstbestendig te maken.

studie Stad en Spoor.
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Doe jij mee?

Er worden dit najaar diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd,

Illustratie: Roel Meertens

waarin we jou vragen mee te denken in deze brede toekomstverkenning.

7 en 9 november

27 oktober

Dag op het station
Op vrijdag 27 oktober staan mensen van het Stad en Spoor team op een centrale plek in de stationshal. Wil je meedenken
over de toekomst van ons station en haar omgeving, kom dan
zeker langs!

Wandelingen Stad en Spoor
Wil je meedenken over de toekomst van ons station en haar omgeving? Wandel dan met ons mee! Op 7 en 9 november organiseert
het Stad en Spoor-team wandelingen in het station en de nabije omgeving. Onder begeleiding van professionals kijk je met andere ogen
naar het station en haar omgeving. Samen met wandelgenoten krijg
je de ruimte om jouw ideeën over de toekomst van het station en

Al heb je maar 5 minuten, het is de moeite waard om mee
te doen. Tussen 9.00 uur en 18.30 uur ben je welkom in onze
stand op het station. Aanmelden is niet nodig!

haar directe omgeving met ons te delen.
De wandelingen zijn op beide dagen om 15.00 uur en 19.00 uur. De
wandelingen zelf duren maximaal een uur. Na afloop worden de
resultaten nog besproken op een sfeervolle plek langs de route.

stadenspoor@maastricht.nl
@mijngroeneloper
facebook.com/mijngroeneloper
www.mijngroeneloper.nl/stadenspoor

Graag aanmelden via stadenspoor@maastricht.nl
Na inschrijving volgt meer informatie. Geef duidelijk tijdstip, dag
en aantal personen aan. Er kunnen maximaal 25 personen aan een
wandeling meedoen.

Actieprogramma:

Planstudie Stad en Spoor Maastricht
In de planstudie Stad en Spoor Maastricht wordt samengewerkt met NS, Prorail, Maastricht Bereikbaar en Provincie Limburg.

