
City Deal Kennis Maken - Maastricht 
 
Projectpartners;  Gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool 
Projectleider;  Nurhan Abujidi, lectoraat Smart Urban Redesign.  
 
Doelen: 

• Gezamenlijke inzet voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in Maastricht. 
• Intensivering van de samenwerking tussen de gemeente Maastricht, UM en Zuyd. 
• Integrale aanpak; samenwerking tussen studenten, onderzoekers en professionals uit het 

sociale, ruimtelijke, technische, facilitaire /economische, technische en kunsten domein. 
• Integratie van ‘actieonderzoek’ en ontwerpend onderzoek in het onderwijs. Hierdoor wordt 

hetgeen studenten leren actueel en innovatief,  en wordt het onderwijs meer  in de praktijk 
verankerd. De stad is daarbij de leeromgeving voor studenten. 

• verbeeldingsvolle oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in de wijk 
ontwikkelen en implementeren.  
 

De partners willen een win-win situatie creëren, waarin alle partijen (e.g. studenten, inwoners, 
docenten, onderzoekers, professionals, bedrijven, etc.) profiteren van elkaar en van het werk dat ze 
samen doen t.b.v. een betere leefbaarheid: Het creëren van een Maastricht waar iedereen zich thuis 
voelt. 
 
Inhoudelijke focus: 
Duurzame leefbaarheid in Maastrichtse wijken. 
 
Maastricht heeft net als andere steden een aantal maatschappelijke specifieke opgaven. Maastricht 
is een snelgroeiende studentenstad (149 nationaliteiten), een stad waar mensen steeds ouder 
worden, stille armoede een complex probleem vormt met gepaarde gezondheidsproblematiek, 
leegstand en criminaliteit groeien, er sprake is van een spanningsveld tussen studenten en andere 
Maastrichtse burgers i.v.m. krapte op de woningmarkt en geluidsoverlast, voorzieningen uit wijken 
verdwijnen, openbare ruimten vaak monofunctioneel ingericht zijn en waar (oude) gebouwen om 
herbestemmingen vragen. Maastricht is echter ook een stad gevuld met nieuwe ontwikkelingen 
zoals de groene en blauwe loper en blauwe zorg. Met de inzet van onderzoekers, docenten, 
studenten, burgers en de stad wordt gezocht naar mogelijke oplossingen en versterking van 
bestaande initiatieven.  
 
Activiteiten: 

• 1 jarig programma met diverse onderwijs/onderzoek activiteiten i.s.m. lokale gemeenschap 
(bewoners, winkeliers/ondernemers, woningstichting, etc.); 

• Multidisciplinair onderwijsproject met studenten van verschillende opleidingen Zuyd en UM. 
• Internationale design workshop revitalisatie openbare ruimte. 
• Implementatie en monitoring van interventies ontwikkeld in de internationale design 

workshop. 
• Doorontwikkeling van oplossingen uit multidisciplinair project i.s.m. gemeente Maastricht. 

 
We zijn tevreden als: 

• de bewoners van de stad de meerwaarde van de kennisinstellingen en hun studenten ervaren. 
•  de studenten, docenten en onderzoekers zich meer betrokken voelen bij de stad en haar 

inwoners en de meerwaarde ervaren van dit soort projecten binnen het curriculum. 
•  het pilotproject ons inzicht geeft in hoe we de vervolgsamenwerking vorm en inhoud kunnen 

geven zodat we toe kunnen werken naar een gezamenlijke onderzoeksagenda op 
stadsniveau.  


