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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente Maastricht met behulp 
van Smart City-oplossingen de leefbaarheid voor de inwoners en de 
gastvrijheid naar de bezoekers wil vergroten. Smart City is een 
containerbegrip. Doel is dat aan het eind van de bijeenkomst voor eenieder 
duidelijk is wat kan worden verstaan onder Smart City. Daarnaast zoomen we 
in op het proces dat de gemeente Maastricht al heeft doorlopen na het 
vaststellen van het coalitieakkoord en we lichten toe welke processtappen 
aanstaande zijn.  

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

de Raad. Besluitvormingsproces is beoogd voor Q3 2019. 

Verloop voorgaande 
proces 

Deze informatieronde is de eerste bijeenkomst met de raad over het thema 
Smart City. Op 30 januari j.l. is wel al reeds een RIB verstuurd. 

Inhoud  Naar aanleiding van de opdracht voortkomende uit het coalitieakkoord is 
gestart met het proces om te komen tot een visie op Smart City. Hiervoor staan 
we samen aan de lat. De toepassingen van Smart City zijn oneindig. 
Bijvoorbeeld: Het effectief beheren van stromen mensen, voertuigen en 
fietsers aan de hand van sensoren in de stad, slimmer energieverbruik door de 
aanleg van Smart Grids of het combineren van data (zowel van de gemeente 
als van de samenleving) die analyses mogelijk maken voor stadsplanning. 
Samen gaan we de grenzen en kaders (focus) bepalen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Ja, de partners in en van de stad met wie gesproken is, belanghebbenden 
(bedrijven en burgers) die geïnteresseerd zijn in het thema en/of betrokken zijn 
in al reeds bestaande projecten met de gemeente Maastricht en de studenten 
van de UM die op dit moment een onderzoek uit voeren in het kader van Smart 
City voor de gemeente Maastricht. 

Vervolgtraject Er zal als vervolg op de informatieronde een werkatelier gepland worden om 
met de Raad en eerder genoemde partijen het gesprek aan te gaan en de 
inhoud in te duiken. Op deze manier kan input worden geleverd voor de 
totstandkoming van de visie en focus op Smart City. Deze visie zal ter 
besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. 

 


