TOPOS-NIEUWSBRIEF
Maastricht, 01 januari 2020.
Beste allemaal,
In deze Nieuwsbrief aandacht voor de TOPOS activiteiten in januari
en februari 2020:
TOPOS organiseert in januari en februari 2020 een tweetal bijeenkomsten gewijd aan
het thema:

‘Maastricht en de Euregio’
1. Maastricht: stad in een regio zonder grenzen!?

Datum: maandagavond 13 januari 2020
Plaats: Stayokay, Maasboulevard, Maastricht
Tijd: 20.00-22.00 uur
Gedurende de afgelopen decennium is Maastricht behoorlijk ‘op de schop’ gegaan.
Grote projecten, zoals de Groene Loper, Het Sphinxkwartier, het Frontenpark, de
Tapijnkazerne en bijvoorbeeld het ENCI-gebied werden doorgevoerd. Ze hebben het
gezicht van Maastricht veranderd en aangevuld. Wat betekenen deze en andere
projecten voor de Euregio? Heeft Maastricht de ambitie om een leidende rol te spelen
in de Euregionale ontwikkeling? Welke ruimtelijke plannen staan er voor de toekomst

in Maastricht op de agenda en in hoeverre dragen die bij aan het proces van ‘place
making’ in de Euregio?
Prof. drs. Harry Welters, emeritus hoogleraar van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, kijkt als een ‘geëngageerde waarnemer’ naar zijn geboortestad en
tegenwoordig ook woonstad. Laat u verrassen door zijn analyse van de relatie tussen
Maastricht en de Euregio.
Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc Maurer ontwikkelden ruim tie jaar geleden een
‘metrokaart Euregio’. De achterliggende gedachte was dat de Euregio een vitale
polycentrische stad is die te vergelijken is met de grote metropolitane regio’s van
Europa. Zij zullen als ‘side kick’ naar de beschouwingen van Harry Welters luisteren
en op hun eigen(zinnige) manier van commentaar voorzien!

2. De Euregio: tussen realiteit en illusie!?
Datum: maandagavond 10 februari 2020
Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht
Tijd: 20.00-22.00 uur

Over de Euregio waarvan Maastricht deel vormt wordt veel gesproken en geschreven,
maar wordt er ook iets gedaan met al die woorden en teksten? Het gemeentelijke
beleidsjargon staat bol van verwijzingen naar de rol en betekenis van Maastricht in de
Euregio. Maar gaat het hier om ‘wishful thinking’, om ‘Euregionaal verbaal geweld’
of schuilt er achter die noties een stedenbouwkundige en architectonische realiteit die
niet kan worden ontkend?
Ir. René Daniëls, vermaard stedenbouwkundige die aan talrijke projecten in de
Euregio heeft gewerkt, zal zijn visie op de Euregio geven. Op basis van een brede
analyse, komt hij tot de bevinding dat de Euregio in stedenbouwkundig opzicht een
aanzienlijke versterking kan ondergaan door samenhang te brengen in de veelal losse
fragmenten waaruit de Euregio is opgebouwd.
Ir. Nicole Maurer en Ir. Marc Maurer zullen naar aanleiding van Daniëls’
beschouwingen het gesprek met de aanwezigen aangaan door een bijzondere reis in
de tijd in de Euregio te maken. Iets wat u niet mag missen!

Website TOPOS
Op onze website www.toposmaastricht.nl kunt u alle informatie vinden over
bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten. Neem eens een
kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van
onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS
(slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per
jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij n.nelissen@xs4all.nl

TOPOS op Youtube
Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje:
https://youtu.be/6gJvS0SskIg
TOPOS op Facebook
T O P O S h e e f t n u o o k e e n F a c e b o o k l i n k w w w. f a c e b o o k . c o m /
topos.architectuurcentrummaastricht <http://
www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht>.
TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten,
stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten
Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen
erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers,
landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus
als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen
gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u
bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers
informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer
om naar de TOPOS-bijeenkomsten te komen!
Sponsor of vriend van TOPOS?
Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij
n.nelissen@xs4all.nl. Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst
relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen
vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog
geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op rekeningnummer IBAN:
NL27INGB0673964167 van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend. TOPOS is vooral
voor u bedoeld!

Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de
ANBI-status !!!
De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan
TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag).
Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden
te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met
n.nelissen@xs4all.nl
TOPOS website
Voor alle informatie over TOPOS zie: www.toposmaastricht.nl
Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: n.nelissen@xs4all.nl.
Sponsoren
De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van:

Hoofdsponsoren

Architecten aan de Maas Maastricht – Rotterdam

Sponsoren

SATIJNplus Architecten Born

Architectenbureau van de Staay Maastricht

iNeX Architecten Maastricht !

N Architecten

3W real estate

AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV

van der Werf & Nass bv

DEDRIE architecten, De Steeg 3, Schimmert

!
Quanjel Bouwkundig Advies en Management

Oostwegel Collection

Normandy Bar & Gourmet

Frencken | Scholl Architecten

Ritzen Architecten

Bert van Bunningen

Boudewijn Snelder

Berichten voor de Nieuwsbrief
Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan :
n.nelissen@xs4all.nl

Maastricht, januari 2020.

