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Welke processtappen zijn doorlopen?



1) Bouwstenen uitwerken
(januari t/m maart 2011)

Beleidsuitgangspunten, ambities en opgaven in beeld

Mate van beleidsvrijheid en beïnvloedingsruimte bepaald. 

Mogelijke beleidskeuzes, oplossingsrichtingen en vragen 
geformuleerd per thema



2) Brede maatschappelijke discussie 
(april – juli 2011) 

Bestuur:
• Startbijeenkomst raad (uitgangspunten, trends en ontwikkelingen)

• Workshopdag raad (oplossingsrichtingen, kansen en vraagstukken)

• Terugkoppelbijeenkomst (terugkoppeling ideeën uit participatieproces)

Regio:
• Bestuurlijke en ambtelijke overleggen met (eu)regio-gemeenten en provincie

Partners:
• Adviesraden

• Visiecafé met belangrijke partners en experts

• Verdiepingsgesprekken per thema met partners

Burgers :
• Gericht bevragen van aantal groepen (expats, UCM, experts)

• Campagne Maastricht overMorgen



MaastrichtoverMorgen

• Speciale meedenk-website
– Facebook, Twitter, Hyves, poll, video’s, vragen, etc

• Fysieke sessies

- Creatieve workshops

- Debatavond

- Informatieavonden



Wat heeft dit communicatieproces 
opgeleverd?



Algemene conclusie

• Strategisch karakter van een 
structuurvisie is moeilijk

• Hoge diversiteit deelnemers

• Verschillende lagen van reacties 
– Van heel concreet tot strategisch niveau

– Van buurtgericht tot (eu)regiogericht

– Van veel veranderen tot alles behouden

– Van korte termijn tot lange termijn

• Aantal duidelijke tegenstellingen



Waardevolle inzichten

• Bevestiging van vraagstukken/discussiepunten

• Weten wat belangrijk is voor verschillende groepen

• Zeer grote diversiteit aan standpunten

• Raad en college moeten afwegingen maken



Mobiliteit

• Robuuste bereikbaarheid stad is belangrijk

• Multimodale bereikbaarheid wordt breed onderschreven

• (Eu)regionale bereikbaarheid met OV moet beter

• Parkeren binnenstad is probleem, park&walk kan 
oplossing zijn. Discussie: Vrijthofgarage

• Parkeren in woonbuurten steeds meer een probleem. 
Gewenste oplossing niet eenduidig

• Fiets: veilige routes en goede parkeermogelijkheden

• Lokaal OV: behoud basiskwaliteit belangrijk



Maatschappelijke voorzieningen

• Begrip dat niet alles in stand kan blijven

• Ontmoeting in de wijk wel essentieel voor sociale 
contacten

• Let op kwetsbare groepen/buurten, die kunnen verlies 
moeilijk opvangen. 

• Voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven

• Combineren van functies biedt veel meerwaarde!

• Behoud goed lopende voorzieningen en plekken

• Flexibiliteit in tijd en ruimte



Wonen

• Breed draagvlak voor creëren nieuwe woonmilieus

• Let op balans huidige bewoners en instroom

• Ouderen/zorgwoningen dicht bij voorzieningen

• Woningmarkt bereikbaar voor iedereen

• Meer ruimte voor vraaggericht bouwen



Klimaat, water en groen

• Meer ruimte voor groen en water in en om de stad

• Gemeente moet goede voorbeeld geven

• Benutten van tijdelijk beschikbaar oppervlak

• Groene tuinen stimuleren, maar niet verplichten

• Regie van gemeente blijft nodig voor onderhouden van 
publieke ruimte. 

• Geef ruimte voor initiatieven (buurttuin, stadslandbouw)



Economie

• Werkgelegenheid is zeer belangrijk voor onze regio

• Brainport 2020 is kans

• Ook grensoverschrijdende arbeidsmarkt stimuleren

• Inspelen op groeiend aantal zzp-ers

• Diversiteit in economisch beleid, geen mono-economie

• Behoud kwaliteiten en kijk daarna pas naar kansen

• Cultuur = Economie (MCH 2018 belangrijk)

• Discussiepunt: extra evenemententerrein



Het resultaat - waar staan we nu?



Structuurvisie in twee delen

deel I - ruimtelijke hoofdthema’s:

positionering, infrastructuur, stad, landschap

deel II - uitwerking:

wonen, werken, maatschappelijke voorzieningen, 

mobiliteit, groen & natuur, water, cultureel erfgoed,

milieu en ondergrond 



Waar staan we nu?

• Discussiestuk in concept gereed

• 28 februari 2012: vaststelling discussiestuk raad

• Maart / april 2012: 

inspraak & overleg

(via brede, actieve

communicatie) +

ter visie legging

• Voorjaar 2012: definitieve vaststelling raad



Inhoud structuurvisie Maastricht 2030



Maastricht:
Ruimte voor Ontmoeting

• Eén van de weinige echte steden. 
– Spontane ontmoeting 

– Tussen verschillende soorten mensen 

– In aantrekkelijke, levendige openbare ruimten.

• Stedelijkheid en ontmoeting onderscheidend voor 
kennisstad/cultuurstad/woonstad

• Belangrijk voor sociale contacten in woonwijken

• Dus motto: Ruimte voor Ontmoeting



Terugblik vorige structuurvisie

• Grote projecten op de agenda
– A2, MKV, Belvedere

• Groei, groei, groei
– 7500 woningen

– 125 hectare bedrijventerrein

– 150.000 inwoners

• Opgave: ruimtelijke inpassing in de stad met behoud van 
kwaliteit van stad en landschap

• Motto’s:
– Kwaliteit als opgave

– Compacte stad in een weids landschap



Waar staan we nu?

• Grote projecten staan nu in de steigers
– A2, Noorderbrug

• Landschap is behouden en wordt versterkt
– Grensmaas, Landgoederenzone



Opgave deze structuurvisie

• Grote ingrepen uitvoeren en tot goed einde brengen

• Maar: Lagere/onzekere groei, schaalvergroting, 
demografische transitie, klimaatverandering

• Daarom andere accenten: 
– Van grootschalige gebiedsontwikkeling naar geleidelijke transformatie

– Geen blauwdruk, maar robuust raamwerk met daarbinnen ruimte voor 
flexibiliteit en initiatieven van onderop

– Nadruk op herbestemming

– Mogelijkheden  creëren voor verschillende levensstijlen en leefpatronen

• Maar wel de consistente lijn doorzetten
– Compacte stad in weids landschap 

– Kwaliteit als opgave



4 Thema’s voor 2030

1. Positionering: Inzetten op (bereikbare) banen

2. Duurzame bereikbaarheid en keuzemogelijkheid

3. Vergroenen van de stad

4. Ruimte voor ontmoeting



Thema 1: Positionering

Trend: schaalvergroting, globalisering, demografische 
transitie

Opgave: werkgelegenheid en versterken economische 
vitaliteit

Voorstel: meervoudige oriëntatie

• voor cultuur, bezoek/toerisme, voorzieningen inzetten op 
(Eu)regio

• voor kennis/banen inzetten op ELAt-regio/Brainport



Euregio Maas-Rijn

Binnenstad en heuvelland

als motor voor toerisme

Culturele

hoofdstad

Verbindingen



ELAt-regio

Arbeidsmarkt/
kenniseconomie

Brainport

Health-campus

Randwyck

Verbindingen



Thema 2: Robuuste bereikbaarheid

Keuzemogelijkheid

RO-beleid (functies 
op juiste plek)

(Eu)regionaal OV

Parkeren rand

(binnen)stad

Fietsverkeer



Thema 3: Landschap versterken / verbinden

Landschappelijke ring 
rond de stad

Verbinden stad met

landschap via groene 
wiggen

Nieuwe parken en 
groengebieden

Meer ruimte voor 
groen en water



Thema 4: Stedelijkheid en ontmoeting

Stedelijk gebied 
(binnenstad, subcentra)

Concentratie voorzieningen 
in wijken

Evenwichtige spreiding 
over de stad

Investeren in levendigheid



Structuurvisie
Totaalbeeld

Duurzame

ontwikkeling

van de stad 



Realisatiestrategie

• Geleidelijke transformatie i.p.v. grote projecten

• Visie op raamwerk infrastructuur, water, groen

• Prioriteiten stellen en gebieden profileren

• Daarbinnen faciliteren van initiatieven derden

• Herbestemmen,

flexibiliteit en

tijdelijk gebruik



Stand
2012



Stand
2018



Stand
2030



Centraal stedelijk gebied



Belvedere/Noorderbrug



Frontenpark als verbinding en 
publiekstrekker



Planontwikkeling



Randwijck: Centrale 
ontmoetingsruimte



Randwijck: Studie Harvard



Randwijck: Relatie Maas/ 
Binnenstad



Centrum Oost/
Station



A2/Parklaan



Stedelijk wonen



tapijn



Brusselsepoort:Voorkant naar 
West



Groene loper/Geusselt



Geusseltpark


