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digitale stadsronde Maastricht van morgen, 1 december 2021 
 
Wie ben ik?  
Mijn naam is     . Ik ben geboren en getogen in….. Ik heb gestudeerd aan   universiteiten in China en 
Verenigde Staten. Ik heb gewerkt bij verschillende bedrijven in China, Amerika en Nederland als 
researcher en technical manager.  

 
Waarom ben ik hier? 
Met mijn gezin ben ik verhuisd naar Maastricht in 2017.  Mijn man werkt bij de UM en onze twee 
dochters zitten op het Porta Mosana college.  
 
Ik vind Maastricht een heel fijne stad.  Ik houd van haar lange geschiedenis, het mooie centrum, de 
diversiteit aan mensen, de vriendelijke en dynamische sfeer, enz. Ik werk nu niet meer dus heb ik 
meer tijd, daarom wil ik graag iets teruggeven aan deze mooie stad die ik thuis noem.  
 
Ik kreeg veel aanmoedigingen en inspiratie van de laatste bijeenkomst van “Maastricht van Morgen” 
in september. Ik ging daar naartoe met nieuwsgierigheid en ik wist niet wat te verwachten van de 
vergadering. Ik ben een buitenlander. Ik kan niet vloeiend Nederlands spreken en ik kende niemand 
daar. Maar aan het eind van de bijeenkomst, toen ik naar huis ging, voelde ik me optimistisch en 
geïnspireerd. Die avond ontmoette ik veel enthousiaste en gelijkgestemde burgers die hun bijdrage 
willen leveren om Maastricht nog verder te verbeteren.  
 
Wat is mijn voorstel? 
Ik stel voor om een platform voor burgers op te richten.  De focus is op ‘Maastricht van vandaag’. 
Net als ‘Maastricht van morgen’ kunnen er ook drie aandachtspunten (stad, cultuur en economie) 
zijn. Het belangrijkste doel is om zo veel mogelijk burgers te bereiken en verbondenheid en 
betrokkenheid aan te moedigen. 
 
“Maastricht van vandaag” biedt een platform voor de burgers voor het volgende: 

1. Integratie: ontmoeting van mensen uit verschillende buurt en van verschillende 
achtergrond, iedereen heeft haar/zijn eigen verhaal om te delen… 

2. Conversatie: begrip voor verschillende opinies door dialoog, niet door debat... 
3. Participatie: denken en meedoen met sommige openbare projecten van de gemeente… 
4. Kennisdeling: uitnodigen van deskundigen op verschillende gebieden zoals medisch, 

levensstijl en gezondheid, financiën, recycling, energiebesparing in huis, enz.… 
5. Feedback: altijd zorgen voor opvolging en feedback naar aanleiding van de verzoeken, 

ideeën en vragen van de burgers. Dat is essentieel! 

 
Hoe werkt het? 
Elke jaar zijn er meerdere malen bijeenkomsten. Ze zijn georganiseerd door een comité met 
hoofdzakelijk vrijwilligers en met hulp van de gemeente. Het comité bereidt een aantal 
onderwerpen voor en verdeelt deze over een aantal groepen. Elke groep wordt door een comitélid 
begeleid. De deelnemer kiest een groep met het voor haar meest interessante onderwerp. Na de 
discussie delen de groepen de uitkomst van hun gesprek. De organisatoren geven ook feedback van 
eerdere bijeenkomsten.   
 



Wat zijn de uitdagingen? 
Ten eerste; hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen in de stad bereiken zoals bijvoorbeeld jongeren, 
studenten en werkende ouders met kleine kinderen en, ten tweede, hoe houden we het 
enthousiasme vast? 

 
 

 


