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Met deze raadsinformatiebrief wil ik u graag informeren over de actuele ontwikkelingen met 
betrekking tot de realisatie van de international students club (Kaleido) in Maastricht.  
 
De international students club is een van de projecten binnen het uitvoeringsprogramma 
Studentenstad, waarin we werken aan vier actielijnen gericht op de ambitie om Maastricht te 
ontwikkelen tot een echte studentenstad waarin studenten zich thuis voelen. Deze actielijnen zijn: 1) 
optimale informatie en communicatie voor studenten; 2) bloeiend studentenleven; 3) verbinden 
studenten aan de stad; 4) het faciliteren van studenten en afgestudeerden in het vinden van een 
baan. Er wordt prettig en nauw samengewerkt met Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool om 
op deze onderdelen specifieke projecten te borgen en ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld Match en 
MyMaastricht. 
 
Helaas is het ons niet gelukt om een gezamenlijk gedragen resultaat te bereiken als het gaat om de 
realisatie van de International Students Club (Kaleido). Dit ondanks de vele tijd en energie die door 
medewerkers van zowel de universiteit als van de gemeente is gestoken in het begeleiden van dit 
initiatief.. De Universiteit Maastricht zet de plannen voor de realisatie van Kaleido te Tapijn Z verder 
voort. 
 
Vanzelfsprekend wordt er door de gemeente Maastricht waar wenselijk en mogelijk ambtelijke 
ondersteuning gecontinueerd met betrekking tot vergunningverlening en advisering.  
Gelet op het belang van internationale studenten voor zowel de stad als universiteit, worden de 
projecten binnen het uitvoeringsprogramma Studentenstad voortgezet om de constructieve 
samenwerking met de Universiteit Maastricht voort te zetten.   

 
 
Hoogachtend, 

 
Bert Jongen, 
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport 


