MAASTRICHT-LAB:
aanjager voor nieuwe
stadsontwikkeling
Het Maastricht-LAB is een
cocreatief ontwikkelplatform,
waarbij de zoektocht naar nieuwe
vormen van stadsontwikkeling
centraal staat. Wij geven een
impuls aan de stedelijke
(her)ontwikkeling van Maastricht.
Dat doen we door vernieuwende
projecten en vraagstukken samen
op te pakken met initiatiefnemers
en partners. We experimenteren in
de stad en leren door te doen.
De kennis die daarbij wordt
ontwikkeld delen wij openlijk
met geïnteresseerde mensen
en organisaties.

Naar wie zIJn
we op zoek?

Wat is nieuwe
stadsontwikkeling?
Nieuwe stadsontwikkeling betekent nieuwe
manieren van denken over, werken aan en
organiseren van stedelijke vraagstukken
van nu en morgen. Begrippen als leegstand,
herbestemming, tijdelijk gebruik,
geleidelijke transformatie, duurzaamheid
en cocreatie staan hierbij centraal.
Kenmerkend voor onze projecten is een
fysieke plek: een (leegstaand) gebouw of
gebied, een park of stuk openbare ruimte.
Het Maastricht-LAB is hierbij betrokken als
adviseur, verbinder of partner. Bezoek onze
website om een impressie te krijgen van de
projecten waar wij aan werken.

We zijn nadrukkelijk op zoek naar de energie in de stad.
Naar mensen die anders naar de stad kijken, mensen die met
concrete ideeën en projecten een impuls kunnen geven
aan de ontwikkeling van Maastricht en de stad van morgen.
Het Maastricht-LAB is er voor zowel grote partijen als kleine
initiatiefnemers. Als aanjager levert het Maastricht-LAB
een bijdrage aan een stad in uitvoering.

OPROEP VOOR
PROJECTEN

Heeft u een idee voor
een nieuw project?
Dien een projectvoorstel
in via onze website!

Wilt u met uw project op een vernieuwende wijze
aan de slag in de stad? Of heeft u een idee
of vraagstuk dat u graag wilt onderzoeken en toetsen?
Het Maastricht-LAB kan hier een bijdrage aan leveren
door het proces van onderzoek tot uitvoering te
versnellen en te verrijken. Op onze website vindt
u een overzicht van onze projectcriteria.

STADMAKERS
Nog geen eigen project,
maar wilt u wel graag
meedoen en meedenken?
Neem dan deel aan ons
netwerk Stadmakers
Maastricht! Aanmelden
kan via onze website.

Neem deel aan ons netwerk Stadmakers Maastricht!
De Stadmakers vormen een open netwerk waar denkers en
doeners uit de stad bij elkaar komen en hun tijd, middelen
en kennis inzetten voor projecten en activiteiten van het
Maastricht-LAB. Zo kunnen Stadmakers gevraagd worden voor
advies door de initiatiefnemers van projecten waar wij mee
samenwerken. Er worden regelmatig bijeenkomsten voor
de Stadmakers georganiseerd.

BIJEENKOMSTEN
Geïnteresseerd in de ontwikkeling
van Maastricht en de stad?
Houd de agenda op onze website dan in
de gaten en bezoek onze inspirerende
bijeenkomsten. En kom gerust eens bij
ons binnen lopen!
Blijf op de hoogte van de activiteiten
van het Maastricht-LAB!
Het Maastricht-LAB organiseert
regelmatig inspirerende bijeenkomsten
en activiteiten, om ook het publieke
debat over nieuwe stadsontwikkeling een
impuls te geven. Dit doen wij samen met
partners binnen en buiten Maastricht.
Interesse om samen met ons een
bijeenkomst te organiseren? Neem dan
contact met ons op, en volg ons op
Facebook en via onze website!

STUDENTEN
Bent u student en geïnteresseerd
in de stad en stadsontwikkeling?
Neem contact met ons op voor
een onderzoeksopdracht of
een presentatie van het LAB.
Of word Stadmaker!
Onderzoek de stad en de
ontwikkeling van Maastricht!
Het Maastricht-LAB biedt studenten
ondersteuning op verschillende manieren.
Zo kan het Maastricht-LAB onderzoeksvragen
formuleren of ondersteuning bieden in
bestaande opdrachten. Maar ook via stages
of presentaties van het Maastricht-LAB.
Neem gerust contact met ons op!

Contact info
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+31(0)43-350 4598
info@maastrichtlab.nl
maastrichtlab.nl
facebook.com/maastrichtlab

