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11 april: Stad en Spoor
Toekomstcafé

- informatiemarkt - inspirerende lezing - rondetafelgesprek -

Illustratie: Roel Meertens

17.30-21.30 uur: informatiemarkt,
inspirerende lezing en rondetafelgesprek
Waar? Stationsgebouw – Stationsplein 27
(Diato, ingang naast ‘Aon de Stasie’)

Denkt u mee?

Wilt u meedenken over de toekomst van het station Maastricht en haar
omgeving? Wilt u weten welke ideeën tot nu toe zijn opgedaan? En welke
bouwstenen en onderzoekresultaten zijn opgehaald? Kom dan op woensdag
11 april naar het Stad en Spoor Toekomstcafé in het stationsgebouw (Stationsplein 27). Tijdens het Toekomstcafé presenteren wij onze tussenresultaten en kunt u reageren op wat u ziet en hoort. We gaan graag met u
in gesprek en zijn benieuwd naar uw reactie.

Informatiemarkt (inloop
vanaf 17.30 uur)

Rondetafelgesprek Kennis op de rails (20.00 uur)
Om 20.00 uur nodigt moderator Frans Pollux onafhankelijke experts uit aan tafel. Onder andere spoorarchitect Joost
Ruland, spoorzone-adviseur Fons Meijer en architect en
stedenbouwkundige Ton Venhoeven schuiven aan en
overleggen hoe het Maastrichtse station en het spoor er voor
staan. Welke aanbevelingen kunnen zij nog doen? En welke
rol kunt u nog spelen?

De afgelopen maanden heeft het team van
Stad en Spoor bouwstenen opgehaald bij
omwonenden, bedrijven en organisaties. Met
interviews op het station, wandelingen in het
stationsgebied, lezingen en workshops is een
beeld ontstaan. Dat beeld presenteren we op
interactieve wijze tijdens de informatiemarkt

Planstudie Stad en Spoor Maastricht
De planstudie Stad en Spoor is een brede verkenning vanuit verschillende
invalshoeken van de stationsomgeving en de relatie met de stad en Euregio.

OT Z I
G R A AG T

1 APRIL
ENS OP 1

!

Een bijzondere kans voor dit gebied om op sociaal, economisch en ruimtelijk
terrein nieuwe mogelijkheden te benutten en toekomstbestendig te maken.

Actieprogramma:

stadenspoor@maastricht.nl

Planstudie Stad en Spoor Maastricht

@mijngroeneloper
facebook.com/mijngroeneloper

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

www.mijngroeneloper.nl/stadenspoor

