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ECONOMISCHE VISIE Maastricht wil imago van kennisstad, cultuurstad en stad van ontmoeting verder versterken

door onze verslaggevers

MAASTRICHT – Politiek Maastricht
koerst in economisch opzicht
eensgezind af op de toekomst.
De voltallige gemeenteraad - een
zeldzaamheid - onderschrijft de
economische visie die de stad
voor de komende vijftien jaar
heeft uitgestippeld.

Uitgangspunt is een economisch vi-
taal Maastricht, waar ook straks vol-
doende banen beschikbaar zullen
zijn op alle opleidingsniveaus, van
laag tot hoog.

Grote opgave wordt om de door-
snee stadsbewoner ervan te overtui-
gen waarom kunst en cultuur, uni-
versiteit en kennissector en de ver-
dere uitbouw van het merk Maas-
tricht - de drie speerpunten - de
beste trekpaarden richting toe-
komst zijn. Het zijn sectoren die in
de beleving van veel mensen ver
van hun wereldje staan, maar die
juist ook werk bieden dat voor hen
interessant kan zijn.

Motor van de Maastrichtse eco-
nomische ontwikkeling wordt de
universiteit, die met 10.000 studen-
ten wil groeien naar 25.000. Als dat
lukt, betekent het een enorme im-
puls voor de werkgelegenheid, ka-
merverhuur, leegstandbestrijding,
stadsbezoeken en afgeleide activitei-
ten.

Universiteitsstad Maastricht wil
zich daarnaast verder profileren als
kennisstad, waar toonaangevend
onderzoek wordt gedaan op het
vlak van de gezondheidsweten-
schappen en aanverwante sectoren,
ook cruciaal om het congrestoeris-
me weer een impuls te geven.

De geformuleerde ambitie is ge-
durfd: de regio zuid-oost Neder-
land moet bij de top-3 van de Euro-
pese kennisregio’s gaan behoren en

bij de top-10 van de wereld. Van de
hoogstaande bedrijvigheid die zo’n
vermaard kenniscentrum aantrekt,
bestaan grote verwachtingen. Ge-
mikt wordt op veertig nieuwe be-

drijven. De kandidatuur voor Maas-
tricht Culturele hoofdstad van Eu-
ropa in 2018 moet - als de stad die
eretitel krijgt toegewezen - op ter-
mijn een groei van 1500 banen in

deze sector opleveren. De creatieve
sector wordt ‘een enorme potentie’
toegedicht, omdat kunst en cultuur
de stad aantrekkelijker maken als
woonstad en stad die een bezoek

waard is. Daar komt de derde troef
samen: ontmoetingsstad, waar
nieuwe winkelconcepten, meerta-
ligheid en grote gastvrijheid priori-
teit hebben.
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