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
ten oosten van het spoor wonen, het spoor kruisen als zij naar de
binnenstad reizen? Dat intensieve gebruik is mede de aanleiding
om een brede verkenning te doen naar de toekomst van de stations-

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

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.

omgeving en de relatie met de stad en de Euregio: de planstudie
Stad en Spoor.
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Activiteiten

Doe jij mee?

Er zijn dit najaar diverse activiteiten en bijeenkomsten
georganiseerd. Begin 2018 volgen meer activiteiten. Kijk op

Illustratie: Roel Meertens

www.mijngroeneloper.nl/stadenspoor voor de kalender.

“Meer groen! Meer veiligheid! Meer
contact!”

“Met een klein groepje brainstormen over

Op 27 oktober stond een enthousiast Stad en Spoor-team in de
stationshal om reizigers en omwonenden te vragen hoe zij de
stationsomgeving graag zien. Er werden zo’n honderdvijftig
gesprekken gevoerd. Tientallen meningen werden gehoord en
genoteerd. Over één ding is bijna iedereen het eens, de omgeving van het station mag wel wat groener en gezelliger.

ons Maastricht. Een ontzettend leuke

ervaring en actieve meedenkmiddag!”
Op 7 en 9 november organiseerde het Stad en Spoor-team wandelingen in het station en de nabije omgeving. Onder begeleiding van het
team wandelden ruim negentig mensen mee en werd met andere
ogen naar het station en haar omgeving gekeken.
Hoe verder?
Begin 2018 organiseren we activiteiten en een bijeenkomst om de
tussentijdse resultaten te presenteren. We gaan met bewoners en
organisaties in gesprek over hoe we verschillende reacties kunnen
verwerken in het ambitiedocument.

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

Actieprogramma:

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

