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MEER DAN EEN MODEFEEST ALLEEN
Was het voorheen nog vooral een mode-event dat
zich afspeelde aan de rand van de stad en zich met
name richtte op mensen uit de mode-industrie, de
laatste jaren is FASHIONCLASH festival steeds meer
uitgegroeid tot een festival door en voor de hele stad
waarbij mode, kunst en vele andere disciplines op
bijzondere wijze samenkomen. Wat betekent het
festival voor ontwerpers en voor de stad? Wij vroegen
het een aantal jonge (beginnende) ontwerpers.

CENTRUMMANAGEMENT
ONDERZOEKT SOCIAL MEDIA
GEBRUIK RETAIL BINNENSTAD
Hoe zetten (kleine) zelfstandige retailondernemers vandaag de dag social
media in voor hun onderneming? Welke
online trends zijn er en in hoeverre
lopen we daarin voorop dan wel
achterop? Onze stagiair Sven Jongen
onderzocht het.

EERSTE INTERACTIEVE THEMA-AVONDEN
CENTRUMMANAGEMENT GROOT SUCCES

16

Het mag nóg interactiever en creatiever. Vanuit die
gedachte is Centrummanagement gestart met een
nieuwe invulling van de thema-avonden zoals we
die reeds een aantal jaren organiseerden in april.
Op maandag 11 april en maandag 2 mei vonden de
eerste thema-avonden ‘nieuwe stijl’ plaats met als
thema ‘Het midweek concept’ en ‘Doordeweekse
winkeltijden’. Twee waardevolle sessies waarop we
inspirerende stof tot nadenken mochten ontvangen.

UPDATE BEREIKBAARHEID: MEEDENKEN
OVER STEDELIJKE DISTRIBUTIE
Maastricht mag dan niet zo groot zijn
vergeleken met steden als Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam, op logistiek gebied
kent de stad zo haar eigen uitdagingen. Het
centrum en stadsdeel Wyck op een prettige
manier bereikbaar krijgen én houden,
goederen tijdig de stad in en uit transporteren,
dat vraagt om slimme oplossingen. Iets
waar Maastricht Bereikbaar de laatste jaren
aan werkt, mee experimenteert en graag
met ondernemers in de binnenstad over
in gesprek gaat. Françoise van den Broek,
Projectleider Stedelijke Distributie voor
Maastricht Bereikbaar, praat ons bij.

GOUDE OUDE IN GLOED NIEUW JASJE
Het lege V&D pand in de Grote Staat is niet langer
meer een doorn in het oog. Sinds eind mei zorgen
de tijdelijke concepten ‘Temporama’ en ‘Van Streek’
voor een vernieuwende invulling van zowel het
horeca- als het retailgedeelte. Wij spraken met het
creatieve brein achter deze concepten.
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FASHIONCLASH Festival 2016

MEER DAN EEN
MODEFEEST ALLEEN
W

as het voorheen nog vooral een
mode-event dat zich afspeelde aan
de rand van de stad en dat zich
met name richtte op mensen uit de modeindustrie, de laatste jaren is FASHIONCLASH
festival steeds meer uitgegroeid tot een
festival door en voor de hele stad waarbij
mode, kunst en vele andere disciplines op
bijzondere wijze samenkomen. Van 30 juni
t/m 3 juli is het weer zover en bruist de stad
met modeshows, expo’s, theater, dans, popup stores, lezingen, workshops, een Fashion
Film Night Out en andere speciale projecten.
Wat betekent het festival voor ontwerpers
en voor de stad? Wij vroegen het een aantal
jonge (beginnende) ontwerpers.

Dusty Thomas, zelfstandig ontwerpster label
‘Bluedenimes’:
“Dit jaar wordt de derde keer dat ik meedoe aan het
FASHIONCLASH festival. Ik ben twee jaar geleden
afgestudeerd aan de academie in Maastricht. Voor een
beginner biedt FASHIONCLASH een perfect podium. Niet
alleen om je collectie te tonen, maar ook om te leren. Hoe
het in zijn werk gaat, hoe anderen het doen en hoe je samen
kunt werken. Daarnaast geeft het je handvatten hoe je naast
creatief ook commercieel te werk kunt gaan. De sfeer tijdens
het festival is bovendien gewoon heel goed. Het is een plek
waar je je al snel thuis voelt en waar men tegelijkertijd
buitengewoon professioneel te werk gaat.”

Maartje Boer, mede-oprichter/ontwerpster ‘knitwear’
label Strikks:
“Het is alweer een tijdje geleden dat ik ben afgestudeerd
aan de academie in Maastricht en ik heb samen met medeeigenaar Suzanne Vaessen nog ieder jaar meegedaan met
FASHIONCLASH. Telkens op een andere manier. Ik denk
dat dat ook meteen de kracht van het festival weergeeft:
Het is zoveel meer dan alleen een fashion-event zoals je dat
in andere steden ziet. Alle side-events maken het tot een
bijzonder iets en dat past heel goed bij ons label. Wij doen
veel meer dan alleen kleding ontwerpen. Door telkens aan
andere onderdelen deel te nemen, krijgen we de kans die
veelzijdigheid van ons label te laten zien. Dit jaar doen we
mee aan ‘Let’s (ad)dress the people’, een speciaal project
waarbij ambacht en handwerktechnieken centraal staan en
waarbij we samenwerken met ouderen uit Maastricht. Dit
past perfect bij ons label dat staat voor gebreid design. We
hebben er weer ontzettend veel zin in!”

Verena Klein, zelfstandig ontwerpster:
“Ik doe dit jaar voor het eerst mee als zelfstandig
ontwerpster. Dat is best spannend, ik moet nu zelf alle
keuzes maken. Maar ik ben dolblij dat ik deel mag nemen.
Het is voor mij echt een moment waar ik naartoe werk, een
goede stok achter de deur om mijn nieuwe collectie klaar
te hebben. Het is voor een beginner als ik echt dé kans
om te leren en te experimenteren, om ervaring op te doen
met shows bijvoorbeeld. Ik ben bij andere grote fashion
events geweest en heb daar ook ook aan deelgenomen,
maar daar ging het er niet zo professioneel aan toe als bij
4
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fashion events, er gebeurt hier daadwerkelijk iets en je wordt
van alle kanten geïnspireerd. Ik zit in het laatste jaar van de
academie in Maastricht, ik weet nog niet precies wat ik na
mijn afstuderen ga doen, of ik in Maastricht zal blijven of niet.
Als ik in Maastricht blijf, ga ik beslist nog veel gebruikmaken
van de kennis, diensten, faciliteiten en het podium dat
FASHIONCLASH jonge designers biedt. Dan heb ik het niet
alleen over het event, maar ook met andere initiatieven door
het jaar heen, zeker met de komst van het Fashionhouse
straks.”

FASHIONCLASH. En dat terwijl het contact met iedereen
heel persoonlijk is, je veel vrijheid hebt in het presenteren
van jouw creatie binnen verschillende disciplines en je van
alle kanten hulp en advies krijgt. Het FASHIONCLASH festival
is zoveel meer dan een reeks fashion shows. Dat maakt
deelname voor ons als designers echt tot een feest.”

LET’S (AD)DRESS THE PEOPLE

Julia Aumann, zelfstandig ontwerpster ‘Jula Mint’:

FASHIONCLASH en Tout Maastricht initiëren dit jaar een
multidisciplinair project in de aanloop naar- en tijdens
FASHIONCLASH 2016 waarin mode- en textielkunst,
volkscultuur, ambacht, handwerk, immateriële en
materiële erfgoed samenkomen.

“Ik heb dit jaar heel spontaan besloten om me in te schrijven.
Ik wil de kans niet laten schieten om mijn werk hier in
Maastricht te laten zien. Zeker niet omdat de opzet van het
festival perfect bij mij en mijn label past. Ik combineer in mijn
werk mode, fotografie, illustraties, film en muziek. Een mix
van disciplines die ik op mijn eigen manier kan laten zien. De
‘clash’ bij het FASHIONCLASH festival maakt het anders dan
anders en voor mij een ‘must-do’.”

LET’S (AD)DRESS THE PEOPLE is een sociaal ‘design’
project rond traditionele handwerktechnieken en participatie
van met name ouderen. Het project stelt het proces
even belangrijk als het eindresultaat. Het proces om in
groepsverband te (hand)werken aan een gezamenlijk
einddoel draagt bij aan dialoog en ontmoeting evenals
kennisdeling.

Maarten van Mulken, zelfstandig designer:
“Naar mijn mening is FASHIONCLASH een van de betere
culturele evenementen in Maastricht waar alles samenkomt
en waar iedereen zijn creatieve hart kan ophalen. Dat
geldt al lang niet meer alleen voor fashion designers. Het
event bereik inmiddels een groot publiek en is daarmee
uitgegroeid tot een podium waar je echt nog vernieuwende
dingen kunt zien. Het is niet zo ‘flauw’ en eenzijdig als andere

FASHIONCLASH festival 2016, mis het niet!
Kijk op www.fashionclash.nl voor het complete programma
en om tickets te bestellen.
5
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GOUDE OUDE IN GLOED NIEUW JASJE

‘Temporama’ en ‘Van Streek’
tijdelijk IN voormalig
V&D pand

H

et lege V&D pand in de Grote Staat is niet langer meer
een doorn in het oog. Sinds eind mei zorgen de tijdelijke
concepten ‘Temporama’ en ‘Van Streek’ voor een creatieve
en vernieuwende invulling van zowel het horeca- als retail
gedeelte. Het project is een idee van Christiaan Kastrop van het
Belgische bureau Comosie. Met zijn concept ‘Temporary Lane’
wist hij eerder vergelijkbare leegstand in andere steden een
eigentijdse invulling te geven. Het Maastrichtse bedrijf Lutio
en ondernemers Eveline Klarenaar-Lucassen en Nadine Pulles,
bekend van het bureau ‘Groetjes uit Maastricht’, zijn door
Centrummanagement ingeschakeld voor de invulling van het popup restaurant ‘Van Streek’ in het voormalige La Place restaurant.

TEMPORAMA
Wat was er eerder: het concept ‘Temporary Lane’ of het
lege V&D pand?

Welke ‘eigen’ invulling heeft Temporama in Maastricht?
Christiaan: “ Met Temporama transformeert V&D Maastricht
van eind mei t/m eind juni in een unieke Euregionale
shoppingmall. De begane grond en eerste verdieping zijn
gevuld met een mix aan shops waar grotere labels, kleine
ondernemers en ontwerpers elkaar afwisselen. Er zijn
eigenlijk drie groepen die het concept meteen aansprak:
Grotere bedrijven en merken die overwegen zich in
Maastricht te vestigen en hiermee op een veilige manier
kunnen uitvinden of er voldoende is. Dan zijn er de starters
en jonge ontwerpers die op een goedkope en creatieve
manier hun producten en creaties bij het grote publiek onder
de aandacht kunnen brengen. Tot slot de webshops die
normaal alleen online actief zijn en een keer een uitstapje
naar offline willen maken.”

Christiaan: “Het concept Temporary Lane, oftewel ‘tijdelijke
winkelstraat’, bestaat al zo’n twee jaar. In Genk hebben
we het vorig jaar als eerste toegepast om een deel van een
straat met een aantal lege panden, nieuw leven in te blazen.
Dat is erg goed gelukt. Er zijn al eerder gesprekken geweest
om iets vergelijkbaars in Maastricht te doen, maar daar was
nog geen geschikte locatie voor. Toen het voormalige V&D
pand leeg kwam te staan, was de link met dit concept vrij
snel gelegd.”
Wat houdt het concept ‘Temporary Lane’ precies in?
Christiaan: “Temporary Lane is bedoeld om leegstaande
panden in stadskernen te revitaliseren. Niet met één popup, maar door een aaneenschakeling van verschillende
tijdelijke shops waar de focus ligt op een Euregionaal aanbod
van producten. Dit om een positieve impuls te geven en
de doorstroom opnieuw op peil te krijgen. In iedere stad
krijgt het concept een eigen invulling. In Maastricht gaat
het niet om een straat maar om een pand met een enorme
oppervlakte en heeft het de naam ‘Temporama’ gekregen.”

Is Temporama echt maar tijdelijk?
“In principe gaat het om 1 maand, mogelijk met optie tot
verlenging. Maar dat hangt af van het succes. Vanuit veel
steden wordt er met nieuwsgierige ogen gekeken naar deze
manier van invulling. Maastricht loopt hiermee voorop. Wie
weet waar het in de toekomst toe zal leiden.”
6
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VAN STREEK
‘Van Streek’, de naam zegt het eigenlijk al, toch?
Eveline: “De naam is eigenlijk een beetje dubbelzinnig.
Zijn we niet allemaal een beetje van streek na het sluiten
van een ‘grootheid’ als V&D, met bijbehorende La Place
horecavoorziening? Menigeen heeft goede herinneringen
aan het winkelconcept en ook de broodjes, soepen en andere
lekkernijen van La Place. Daarnaast verwijst ‘Van Streek’
naar het principe dat we uitsluitend samenwerken met
producenten en ondernemers uit de Euregio en dus de eigen
streek.”

hebben we zoveel mogelijk aan het ‘oude vertrouwde’ La
Place principe vastgehouden. Het interieur, het meubilair,
dat is allemaal hetzelfde gebleven, evenals het systeem
dat je jezelf bedient en met je dienblad langs de broodjes,
soepen, sappen en snacks loopt. Het verschil is dat de
keuze minder groot is, maar dan wel volledig bestaat uit
verse producten en lekkernijen van lokale en Euregionale
producenten. Vorig jaar hebben we een vergelijkbaar concept
toegepast in Kasteel Pietersheim in Lanaken en dat heeft
erg goed uitgepakt. Het was Centrummanagement die ons
naar aanleiding daarvan benaderde om iets vergelijkbaars
toe te passen in het voormalige La Place. Van Streek zal tot 1
augustus actief zijn.”

“De naam is eigenlijk een beetje
dubbelzinnig. Zijn we niet allemaal
een beetje van streek na het
sluiten van een ‘grootheid’ als
V&D, met bijbehorende La Place
horecavoorziening?”

Naast het horeca-gedeelte hebben jullie ook het
winkelgedeelte van La Place gevuld, hoe zit dat?
Eveline: “Ook daar werken we uitsluitend met (kleine)
lokale ondernemers. Hiermee bieden we hen de kans om
voor een lage prijs op een top locatie in Maastricht hun
producten onder de aandacht te brengen. Bezoekers kunnen
zo kennismaken met nieuwe producten en producenten uit
eigen streek.Producenten onderling komen met elkaar in
contact en kunnen mogelijk samenwerken. Een mooie winwin-win situatie, toch?”

Kunnen jullie nog iets meer vertellen over het concept
achter ‘Van Streek’?
Nadine: “Omdat het voor velen als een shock kwam dat,
met het sluiten van V&D, ook La Place zijn deuren sloot,
7
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Centrummanagement onderzoekt

Social media gebruik
retail binnenstad
T

ijdens zijn stage bij Centrummanagement
onderzocht Sven Jongen in de eerste helft van
dit jaar het gebruik van social media door kleine
zelfstandigen in de binnenstad. Hij zocht uit welke
trends er zijn en in hoeverre daarin voorop dan wel
achterop gelopen wordt.
aanmaken voor je onderneming’. Vervolgens wordt deze dan
te weinig of op de verkeerde manier gebruikt. Sven vervolgt:
“Het is heel belangrijk goed te kijken waar jouw doelgroep
zich bevindt, wat ze doen op een kanaal als Facebook en hoe
je daar het beste op kunt inspelen. Is dat bijvoorbeeld door
acties, door het delen van een beleving, het laten zien van
foto’s en filmpjes of misschien wel iets heel anders? En dan:
is Facebook daadwerkelijk het beste kanaal of zijn er andere
social media kanalen die voor jouw onderneming beter zijn.
Het is belangrijk daar eerst goed over na te denken om
doelgericht aan het werk te kunnen gaan.”

Onderzoek toepassing Social Media
Sven is derdejaars student Bedrijfskunde & Marketing aan
de Hogeschool PXL in Hasselt. In januari begon hij aan zijn
stage bij Centrummanagement. Naast het meewerken aan
verschillende projecten, bestond zijn stage tevens uit het
uitvoeren van een onderzoek. Met behulp van een uitgebreide
enquête bezocht Sven in de maanden februari en maart een
honderdtal ondernemers in de binnenstad. Hij sprak met
hen over hun online activiteiten en de toepassing van social
media in hun onderneming. Sven: “Centrale vraag in het
onderzoek was hoe (kleine) zelfstandige retail ondernemers
vandaag de dag social media inzetten voor hun onderneming.
Daarnaast heb ik de trends voor de toekomst in beeld
gebracht om te achterhalen hoe groot het gat is tussen de
huidige situatie en de situatie waar we naartoe willen.”

Onterechte angst voor online
Dan is er nog de angst die vaak heerst voor online
activiteiten, zoals webshops. Sven: “Men denkt al snel dat
potentiële klanten offline komen kijken en het vervolgens
online elders kopen. Dat wordt door velen gezien als
een bedreiging. Uit onderzoek blijkt echter dat het gros
andersom handelt en online kijkt of iets in een bepaalde
winkel te krijgen is en dan naar de betreffende winkel gaan
om het te kopen. De angst voor online concurrentie is dus
niet altijd terecht. Uiteraard is het goed om een online shop
te overwegen, maar het hebben van een webshop betekent
niet automatisch meer inkomen. Het kan ook voor een
verschuiving zorgen; klanten die eerst offline bij je kochten,
kopen het nu online.”

Bevindingen
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat social media
voor velen nog steeds als een ‘wirwar’ aan mogelijkheden,
uitdagingen én bedreigingen ervaren wordt, waar het nog
vaak lastig is een eigen weg te vinden. Bovendien wordt
gebrek aan tijd door veel ondernemers aangegeven als een
valkuil. Het ontwikkelen van een goede online strategie in
combinatie met het runnen van de offline winkel, blijkt voor
velen een lastige combinatie te zijn. Sven: “In tegenstelling
tot wat ik verwachtte, blijken er geen grote verschillen te
bestaan. We kunnen niet stellen dat een bepaalde sector
het beter doet dan een andere, het verschilt vooral tussen
ondernemers afzonderlijk. Waar de één dagelijks heel actief
is en een heel plan heeft, is de ander nog nauwelijks online
te vinden.”

“Het ontwikkelen van een goede
online strategie in combinatie
met het runnen van de offline
winkel, blijkt voor velen een
lastige combinatie”

Er wordt nog vaak gedacht dat ‘omdat iedereen een
Facebookpagina heeft, je er daarom ook maar een moet
8
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KORT NIEUWS

Trends

IRONMAN MAASTRICHT-LIMBURG

Wat veel als trend genoemd wordt, is online
samenwerken. Het is vaak veel slimmer om online
samen te werken met je buren, die in eerste instantie
misschien je concurrent lijken. Door samen een
platform te beginnen, samen producten aan te
bieden op een site, samen een sfeer te schetsen en
een verhaal te vertellen, kun je mensen naar een
winkelstraat of –gebied trekken. Een goed voorbeeld
hiervan is De Negen Straatjes-online in Amsterdam
(www.9straatjesonline.com). Online is de retail winkel
naast je niet zozeer de concurrent, maar de grote
multinational die massa aanbiedt. Die kun je beter
samen ‘te lijf’ gaan.”

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, staat
dit jaar het weekend van 29 t/m 31 juli in het
teken van de uitdagende en wereldberoemde
triathlon IRONMAN challenge.
Rondom de grote wedstrijd op zondag vinden
er dit jaar allerlei ‘side-events’ plaats. Zo is er
de Maastricht Sport IRONMAN Night Run op
vrijdagavond. Een sfeervolle loop van 5 km. door
de stad bij het vallen van een hopelijk mooie
zomeravond. Op zaterdag 30 juli vindt de IRONKIDS
finale plaats. Een heuse triathlon waarin kinderen
in de leeftijd van 6 tot 15 jaar uit heel Limburg het
tegen elkaar opnemen. Op zondag 31 juli is het de
beurt aan de professionele en ‘amateur’ triatleten
die de IRONMAN uitdaging aangaan. Met het
wisselpunt op de Griend, de finish op de Markt en
een zwem-, fiets- en loopparcours dat voor een
groot deel door de stad voert, zal de hele stad die
dag weer rood en zwart kleuren en sportiviteit
ademen. Kijk voor alle activiteiten in IRONMAN
weekend op www.maastrichtsport.nl

Sven besluit zijn verhaal: “Ik denk dat het belangrijk is
om je online activiteiten niet vanuit angst of bedreiging
op te tuigen, maar vooral te kijken naar hoe online, je
offline activiteiten kan versterken. Dat kan in de vorm
van een webshop, maar hoeft niet altijd. Zie online
als een verlengstuk van je etalage. Een verlengstuk
dat zoveel meer mogelijkheden biedt om je verhaal te
vertellen. Om een sfeer over te brengen. En maak het
persoonlijk. Dat is waar je het als kleine ondernemer
van moet hebben: Online prikkelen om offline te komen
shoppen, genieten en beleven.”

EEN GASTVRIJ MAASTRICHT
CREËREN WE SAMEN

Verder lezen?

Ook dit jaar wil Gastvrij Maastricht weer samen
met u, jou, jullie de gastvrijheidsbeleving
versterken bij bezoekers en bewoners.
Hoe we dat doen? Door de successen te koesteren
en te verbeteren en nieuwe, innoverende plannen
en acties toe te voegen. De focus van Gastvrij
Maastricht voor 2016-2018 ligt op het creëren
van ‘WOW-effecten’. ‘WOW’ staat letterlijk voor
de reactie van de bezoeker wanneer zijn of
haar verwachting wordt overtroffen en leidt tot
verbinding, engagement, positieve ‘word of mouth’
en mogelijke herhaalbezoeken. Om dit kracht bij te
zetten organiseert Gastvrij Maastricht de komende
tijd acties die het doorvertellen waard zijn.
Nieuwsgierig wat er allemaal op de planning staat,
kijk dan op www.gastvrijmaastricht.nl.

Het uitgebreide rapport met de bevindingen van het
onderzoek wordt verspreid onder de respondenten
van het onderzoek en is terug te vinden op de site van
Centrummanagement, www.cmmaastricht.nl.

STAGE BIJ CENTRUMMANAGEMENT
Centrummanagement is een erkend leerbedrijf. We
zijn het hele jaar door op zoek naar stagiaires ter
ondersteuning van de uitvoer van projecten of het
doen van onderzoek. Interesse in een stageplek bij
Centrummanagement? Laat het ons weten door een
mail met je CV te sturen naar
info@cmmaastricht.nl.
9
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PARTNER IN BEELD

Mestreechter Brandslang
& Centrummanagement
slaan handen ineen
B

rand Bierbrouwerij heeft de uitvoering van haar samenwerking met Centrummanagement
Maastricht overgedragen aan de ‘Mestreechter Brandslang’. Dat betekent dat de lijnen
korter worden en er een nog nauwere samenwerking met lokale horeca ondernemers uit de
binnenstad ontstaat.

Win-win situatie
Het idee om de banden aan te halen tussen de deelnemers
van de Mestreechter Brandslang en Centrummanagement
Maastricht kwam vanuit de brouwerij, die al sinds jaar en
dag een trouwe partner is in het ontplooien van diverse
initiatieven in de binnenstad. John Paulus van Café Forum,
één van de deelnemers van de Mestreechter Brandslang
en ook commissielid vertelt: “De Brouwerij staat toch wat
verder af van Centrummanagement. Nu gaan we voor een
directe samenwerking. Dat betekent dat wij rechtstreeks
betrokken worden bij bepaalde evenementen en dat
komt de samenwerking alleen maar ten goede. Net als
Centrummanagement hebben ook wij als doel het centrum
van de stad zo goed mogelijk te positioneren.”

NIEUWE ROUTES
MESTREECHTER BRANDSLANG:
Rondje Jekerkwartier
Rondje Binnenstad
Rondje Markt & Kesselskade

10
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KORT NIEUWS

Brandslang Nieuwe Stijl
De Brandslang is een kroegentocht kris kras door de
stad langs een aantal cafés dat Brand bier schenkt en
daar een lekker hapje bij verzorgt. John Paulus legt uit:
“De oorspronkelijke route liep langs alle deelnemende
cafés. Dat betekent dat je dus behoorlijk wat biertjes
achter de kiezen hebt als je het goed aanpakt. Dan
wordt het best een zware tocht. Daarom zijn we samen
met onze voorzitter Evert Brouwer aan de slag gegaan
met het bedenken van drie kleinere routes die ook door
verschillende stadsdelen lopen.”

NIEUWE PLANNEN STICHTING
LA SAISON CULINAIRE
Op maandag 9 mei vond een interactieve
informatie-avond plaats van de Stichting La
Saison Culinaire i.o. - Château Maestricht. Tijdens
deze avond werden founders, stakeholders,
partners, pers en voormalig deelnemers aan
Château Maestricht bijgepraat over de nieuwe
plannen van de stichting.
Ook dit jaar zal de stichting zorgdragen voor een
culinair herfstseizoen dat volledig in het teken
staat van streekproducten en hun producenten uit
de Euregio. In tegenstelling tot voorgaande jaren
zal er dit jaar geen centraal paviljoen op het Vrijthof
meer worden opgebouwd, maar zullen er verspreid
door de hele stad én Euregio op bijzondere locaties
streekproducten onder de aandacht worden
gebracht. La Saison Culinaire heeft de intentie
uitgesproken om nog meer de rol van regisseur te
vervullen en de komende herfstperiode circa 100
culinaire activiteiten op de Euregionale kalender
te krijgen. Daarnaast wil de stichting het hele
jaar door fungeren als een marketingplatform,
een virtuele ontmoetingsplaats. Kijk voor meer
informatie op www.cmmaastricht.nl.

“Centrummanagement krijgt
een betrokken gesprekspartner
met wie samen verder draagvlak
kan worden gecreëerd in het
stadshart.”
Daar moet op gedronken worden!
In het najaar vindt ook weer ‘La Saison Culinaire’/
Château Maestricht plaats en het idee is om de
samenwerking tussen Centrummanagement en de
Mestreechter Brandslang ‘Nieuwe Stijl’ dan symbolisch
te lanceren. Maastricht staat onder bierliefhebbers al
bekend als stad met verschillende unieke cafés, die
ieder een eigen uitstraling en smaak hebben. Juist de
verbinding tussen deze verschillende etablissementen
en daarmee de historische stadsdelen, maakt de
Brandslang door Maastricht zo mooi. “Voor ons is
het natuurlijk heel belangrijk om de herkenbaarheid
van de Brandslang nog meer te vergroten en
Centrummanagement kan ons daar via haar netwerk
en ervaring uitstekend bij helpen,” aldus John.

CENTRUMMANAGEMENT ZOEKT
BESTUURSLID (M/V)
(ONBEZOLDIGD)
De Stichting Centrummanagement bouwt
aan een toekomstbestendig, economisch
vitaal en kwalitatief centrum Maastricht en
de aanloopstraten, samen met partners als
gemeente en ondernemers.
Gezocht wordt een enthousiaste bestuurder om
hieraan mee te werken. Voor de bestuursfunctie
wordt een kandidaat gezocht met kennis of
affiniteit op het gebied van retail. Heeft u de
ambitie en bent u bereid een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van Maastricht? Richt uw
sollicitatie voorzien van CV en opgave van eventuele
nevenfuncties voor 30 oktober a.s. aan Stichting
Centrummanagement Maastricht, Vrijthof 23, 6211
LE Maastricht of per email info@cmmaastricht.nl.

De Mestreechter Brandslang heeft ook meteen haar
huisstijl en website in een nieuw fris jasje gestoken.
Neem een kijkje op www.mestreechterbrandslang.nl.

DEELNEMERS MESTREECHTER BRANDSLANG:
Café De Belsj, Café La Clé, Café In de Karkol, Café
De Knijnspiep, Stadscafé Lure, Eetcafé Minckelers,
Grandcafé au Mouton Blanc, Café In den Ouden
Vogelstruys, Tapasbar de Wolwaag, Café de Tribunal,
Café Forum, Café Local

Meer informatie
Bezoek www.cmmaastricht.nl of bel met Richard
Loomans, mobiel 06 4842 1584.
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Nieuwe invulling thema-avonden Centrummanagement

EERSTE INTERACTIEVE THEMAAVONDEN CENTRUMMANAGAMENT
EEN SUCCES

C

entrummanagement heeft haar
thema-avonden in een nieuw jasje
gestoken. In plaats van één jaarlijkse
grootschalige bijeenkomst, zijn er
voortaan meerdere sessies in een
kleinere opzet. Op maandag 11 april
en maandag 2 mei vonden de eerste
thema-avonden ‘nieuwe stijl’ plaats
met als thema Het midweek concept en
doordeweekse winkeltijden.

Nieuwe opzet
In de nieuwe opzet van de thema-avonden, staat elke
sessie in het teken van een bepaald thema waarbij
meerdere gasten aanschuiven. Deze nieuwe aanpak
biedt meer ruimte voor interactie en verdieping en de
mogelijkeid om echt met elkaar in gesprek te gaan en
van gedachten te wisselen. Bovendien is het mogelijk
meerdere thema’s per jaar te behandelen.

THEMA-AVOND 11 APRIL
De eerste thema-avond van 2016 stond in het
teken van een nieuw te ontwikkelen concept waar
Centrummanagement samen met VVV/Maastricht
Marketing aan werkt om de zogenaamde daldagen - van zondagavond t/m donderdagmiddag
- aantrekkelijker te maken voor een bezoek aan en
verblijf in Maastricht. Door een impuls te geven aan
het kort verblijf op zogenaamde dal-dagen, snijdt het
mes aan twee kanten: bezoekers kunnen Maastricht
op een andere manier ervaren en ondernemers
kunnen hun omzet een ‘boost’ geven.
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Het midweek concept
Om te toetsen hoe ondernemers zelf
denken invulling te kunnen geven aan het
concept, kwamen zo’n 19 ondernemers
bij elkaar tijdens de sessie op kantoor
van Centrummanagement. Een avond
met een bijzonder interactief karakter,
waarbij de inbreng van de aanwezigen
centraal stond. De deelnemers werden
in vier groepen verdeeld. Een groep
dag-horecaondernemers, avondhorecaondernemers, detailhandel
ondernemers en een groep ‘doelgroepleden’ werden uitgedaagd samen na te
denken en te praten over wat er vanuit de
stad mogelijk te bieden is. De aanwezigen
werd gevraagd niet alleen in gesprek te
gaan over deze vragen, maar hun ideeën
ook vorm te geven op een moodboard.

THEMA-AVOND 2 MEI
Eveneens veel interactie en waardevollle input tijdens
de tweede thema-avond op maandag 2 mei die in het
teken stond van de doordeweekse winkeltijden. Vragen
als wat zijn de consumententrends met betrekking
tot winkeltijden, hoe gaan winkeliers daarmee om
en wat zijn aandachtspunten, stonden centraal. Een
gemêleerd gezelschap van ondernemers, zowel
eenmans-(of vrouws-) zaken als MKB-bedrijven
en GWB-bedrijven was aanwezig om hierover van
gedachten te wisselen.
Afwisseling
De avond bestond uit een inspirerende afwisseling van
trends, wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.
Een hilarische variant op het ‘dilemma op dinsdag’ spel
(waarbij een keuze moet worden gemaakt tussen twee
opties), stemrondes en groepsgesprekken zorgden
voor de nodige interactie en nieuwe inzichten.

Creatieve ideeën
Verrassende en veelzijdige ideeen
passeerden de revue.

Bedankt!
We gaan aan de slag met de input die we tot dusver
ontvangen hebben. Mochten er naar aanleiding van
de avonden nog ideeën ontstaan of opkomen over
de invulling van het midweek concept, of over de
winkelopeningstijden, dan zijn die altijd welkom!
Verslag
Benieuwd naar de resultaten van de thema-avonden
tot dusver? Vraag dan de verslagen op via
www.cmmaastricht.nl
Volgende thema-avonden
Na de zomer gaan we door met de thema-avonden.
Deze staan gepland op 10 oktober en 14 november.

THEMA-AVOND BIJWONEN?
Laat het ons weten en stuur een mail naar
info@cmmaastricht.nl. Houd onze website
www.cmmaastricht.nl en social media in de
gaten voor meer informatie.
13
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Nieuwe Stichting Fashion Maastricht geeft
sturing aan mode ambities

FORZA FASHION HOUSE
BEGIN 2017 OPEN

M

et de komst van de nieuwe ‘Stichting
Fashion Maastricht’ is de realisatie
van Forza Fashion House Maastricht weer
een stap dichterbij. Naar verwachting zal
de broedplaats voor mode en creativiteit
in het voormalige Vredestein gebouw in
januari volgend jaar de deuren openen.
Belangen behartigen
Sacha: “Wij zullen de doelstellingen van Fashion Maastricht
bewaken en de belangen van alle partijen zo goed mogelijk
behartigen. Het bedrijfskapitaal bestaat uit een subsidie
van de gemeente Maastricht en een schenking van Forza
Asset Management. Daarnaast willen we van diverse andere
instanties nog financiering verkrijgen. Tijdens een eerste
vergadering eind april, zijn de eerste besluiten genomen.
Zo gaan we definitief de tweede etage van het Labgebouw
(oude Vredestein) huren. Daar worden ateliers in gebouwd
voor de modesector (ontwerpers en makers) en een centrale
ontmoetingsplek gecreërd. In januari 2017 gaat het open
onder de naam Forza Fashion House. In de tussentijd starten
we al met een programma om ontwerpers en makers te
ondersteunen in hun ondernemingen.”

Stichting Fashion Maastricht
De nieuwe Stichting Fashion Maastricht is door de
gemeente Maastricht gevraagd om als onafhankelijke
partij sturing te gaan geven aan de ambities van het
dossier ‘Fashion Maastricht’. Het bestuur bestaat
momenteel uit Sacha Oerlemans (voorzitter),
internationale marketeer met affiniteit voor
ondernemerschap en bestuurlijke dynamiek, Chequita
Nahar (penningmeester), decaan van de Maastricht
Academy of Fine Arts and Design (MAFAD), Jan Frissen,
eigenaar en directeur van vermogensbeheerder Forza
Asset Management en Chris Janse, storemanager van
De Bijenkorf.
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Fashion Maastricht als katalysator

Forza Fashion House

“Fashion Maastricht is een katalysator voor modetalent dat
zich wil ontplooien, modemerken en creatieve ondernemers
die zich willen vestigen in Maastricht, modeliefhebbers die
willen winkelen in Maastricht en de (mode)wereld die er
graag over wil schrijven of spreken,” adus Sacha. “Door het
versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en
designsector in combinatie met de sterke reputatie van
winkelstad én aandacht voor het ‘goede leven’ willen wij een
structurele bijdrage leveren aan de groei van de creatieve
sector en de economie en werkgelegenheid in Maastricht en
de regio.”

Met het Fashion House creëren gemeente Maastricht
en Forza Asset Management een unieke ontmoetingsen productieplek voor mode en creativiteit. Een plek
waar kennis, kunde en creativiteit worden verbonden
en nieuw jong talent tot bloei kan komen en uitgroeien
tot ondernemerschap. Het succesvolle FASHIONCLASH
en de MAFAD gaan zorgdragen voor de begeleiding van
de creatieve talenten. Fashion Council NL is vanuit hun
adviesrol ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en invulling
van het Fashion House. De komende maanden wordt
het pand verbouwd en worden gesprekken gevoerd met
geïnteresseerde designers, modemakers en producenten.
Door de financiële steun krijgen creatieve talenten naast een
plek om te ondernemen, ook begeleiding bij het uitgroeien
tot ondernemer en de opstart van een bedrijf.

“Fashion Maastricht is een
katalysator voor modetalent dat
zich wil ontplooien, modemerken
en creatieve ondernemers
die zich willen vestigen in
Maastricht.”
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UPDATE BEREIKBAARHEID

Geslaagde pilot Sligro voor horeca-distributie

STEDELIJKE DISTRIBUTIE:
DENK MEE!

Françoise vervolgt: “De Stop & Drop pilot die vorig jaar
gedaan is met Sligro op het gebied van horeca-distributie,
waarbij vrachtwagens met koeling gebruik kunnen maken
van het laadpunt op het Vrijthof, is erg succesvol geweest.
De vrachtwagens kunnen parkeren bij de laadpaal, daar
gebruikmaken van de stroom waardoor hun koelinstallatie
kan blijven werken zonder dat de dieselmotor blijft draaien.
Van daaruit kunnen de bezorgers binnen een straal van 250
meter de verschillende horecazaken rondom het Vrijthof
van goederen voorzien. Aan deze pilot willen we nu graag
vervolg geven en het verder uitbreiden met, naast Sligro,
meer horeca-leveranciers en op andere pleinen in de
binnenstad waaronder het OLV- plein en de Markt. Om dat te
laten slagen, is het wel belangrijk dat horecaondernemers
gaan meedenken over het plannen van hun afspraken met
leveranciers en deze onderling goed op elkaar afstemmen,
zodat een leverancier op één moment van de dag meerdere
zaken kan voorzien. Zo kunnen de leveranciers op hun beurt
onderling afspreken wie wanneer gebruikmaakt van een
bepaald oplaadpunt.”

D

e stad op een prettige manier bereikbaar
krijgen én houden, goederen tijdig in
en uit de stad transporteren, dat vraagt om
slimme oplossingen. Iets waar Maastricht
Bereikbaar hard aan werkt en graag
over in gesprek gaat. Françoise van den
Broek, Projectleider Stedelijke Distributie
Maastricht Bereikbaar, praat ons bij over de
nieuwe acties in de komende tijd.

Drie thema’s binnen stedelijke distributie
Hoe kunnen we op een meer efficiënte manier goederen
de stad in en uit krijgen zonder dat bezoekers, bewoners
en ondernemers daar hinder van ondervinden? Françoise:
“Zo luidt eigenlijk de hamvraag binnen het thema stedelijke
distributie. De afgelopen periode is hiervoor veel voorwerk
verricht. Dit willen we graag op korte termijn verzilveren.
Daar hebben we de ondernemers uit de binnenstad hard bij
nodig. Uit de gesprekken die we tot dusver hebben gevoerd
met ondernemers, zijn drie thema’s naar voren gekomen van
waaruit we nu acties ontplooien. Dat zijn de thema’s horecadistributie, pakket-distributie en afval logistiek.”

‘Living Lab Wyck’
Compact, dynamisch en volop in ontwikkeling. Wyck is
een stadsdeel dat heel geschikt is om nieuwe dingen
te ontplooien en ermee te experimenteren. Dat past
perfect bij de de ambities van Maastricht Bereikbaar.
Het stadsdeel is daarom door Maastricht Bereikbaar
omgedoopt tot ‘Living Lab’. Françoise: “Neem bijvoorbeeld
de huidige ontwikkelingen bij het station waar een nieuwe
fietsenstalling wordt gerealiseerd. Als Maastricht Bereikbaar
zijn we hier nauw bij betrokken om voldoende aandacht te
kunnen besteden aan logistieke belangen. We kijken naar
zaken als voldoende laad- en losplekken, de juiste routing
en inrichting, etc. Ook hiervoor zoeken we ondernemers
en logistieke bedrijven die met ons mee willen denken en
experimenteren.”

Logistieke afhaalpunten voor pakket-distributie dichter bij
de stad
“Een van de eerste acties binnen de pakket-distributie is
het realiseren van centraal logistieke (afhaal)punten aan de
rand van de stad om minder verkeersbewegingen en meer
spitsmijdingen te bewerkstelligen. Bestaande initiatieven
zoals de Binnenstadservice en het inzetten van fietskoeriers
zijn in dat kader goede ‘vertrekpunten’ die we nu verder
willen uitbreiden en optimaliseren,” aldus Françoise. “Denk
bijvoorbeeld aan het realiseren van een logistiek punt dichter
bij de stad zodat je van daaruit ook met fietskoeriers kunt
verspreiden en waar winkeliers gemakkelijker zelf terecht
kunnen. Maar ook om bezoekers tijdelijk te ontlasten van
hun aankopen, zodat ze makkelijker verder kunnen met
winkelen, een hapje kunnen eten of cultuursnuiven en zo de
stad langer bezoeken. Daarnaast is het ook heel belangrijk
dat er goede afspraken worden gemaakt tussen retailers,
diens leveranciers en de logistieke dienstverlener. Dat vergt
enige afstemming en planning, maar levert voordeel op voor
iedereen.”
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“Voor elke actie die we
willen uitzetten, geldt
dat we heel veel waarde
hechten aan inspraak van de
ondernemer die er dagelijks
in zijn zaak en voor zijn deur
mee te maken heeft.”

Denk mee!
“Eigenlijk geldt voor elke actie die we willen uitzetten dat we
heel veel waarde hechten aan inspraak van de ondernemer
die er dagelijks in zijn zaak en voor zijn deur mee te maken
heeft. We willen met zijn allen de economie stimuleren, we
willen een prettige verblijfplek creëren voor zowel bezoekers
als bewoners en ondernemers: Hoe kunnen we dat doen?
Met de technieken van tegenwoordig is er zoveel meer
mogelijk dan we soms denken. Als we het maar samen
doen.”
Neem voor vragen, tips en ideeën op het gebied van
stedelijke distributie contact op met Françoise van den
Broek, Tel: 06-20 40 78 7, E-mail:
Francoise.vandenBroek@Maastricht-Bereikbaar.nl.

17

W!M 14

UPDATE
CULTUUR
André Rieu op het Vrijthof
8 T/M 10 & 14 T/M 17 JULI
Op 8, 9, 10, 14, 15, 16 en 17 juli staat het Vrijthof en
ook de rest van de binnenstad in het teken staan van
de zomeravondconcerten van André Rieu. Ook in
de zondag programmering van ‘Cultuur op Zondag’
zoeken we aansluiting bij dit jaarlijkse muzikale
hoogtepunt en zullen diverse jonge violisten een
optreden verzorgen in de binnenstad van Maastricht.
Een van de highlights van deze optredens is een
optreden van de jonge talentvolle violist Enzo Kok,
bekend van het RTL 4 programma ‘Superkids’
waarin hij finalist was in 2015. Tijdens zijn Superkids
avontuur kreeg hij een uitnodiging van André Rieu om
samen met zijn orkest op te treden tijdens één van
zijn concerten op het Vrijthof in Maastricht in 2016.

Cultuurzomer
Net als voorgaande jaren, staat het tweede jaargetijde
op de culturele Vierjaargetijdenagenda van Maastricht
ook dit jaar in het teken van de ‘Cultuurzomer’. Met volop
festivals, theaters en musea belooft het een smaakvolle,
muzikale, theatrale, kunstzinnige en modieuze zomer
te worden. Houd www.cultuurzomermaastricht.nl in de
gaten voor een actueel overzicht van activiteiten.

Jekerklassiek: klassieke muziek op
verrassende locaties

Nieuw! Cultureel programma in Le
Theatre Hotel en Hotel Brasserie
Britannique

Zondag 19 juni in het jekerkwartier
Philharmonie zuidnederland en ondernemers in het
Jekerkwartier slaan de handen ineen voor de tweede
editie van JekerKlassiek. Een laagdrempelig festival voor
klassieke muziek waarbij ensembles van het orkest, van
het Conservatorium Maastricht én het Conservatorium
Tilburg op unieke en verrassende locaties in het
Jekerkwartier mini-concertjes geven. Jekerklassiek
vindt plaats op zondag 19 juni vanaf 12.30 uur en is gratis
toegankelijk. Kijk op www.jekerklassiek.nl voor meer
informatie.

IEDERE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND
Sinds mei 2016 is er in samenwerking met Le Theatre
Hotel en Hotel Brasserie Britannique een cultureel
programma gestart dat loopt tot en met januari
2017. Iedere eerste vrijdag van de maand vindt er een
cultureel optreden plaats van 19.00 tot 20.00 uur in de
Britannique en iedere eerste zondag van de maand in
Le Theatre Hotel van 13.00 tot 14.00 uur.
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Centrummanagement Maastricht nieuwe
projectorganisator Het Parcours
Zondag 11 september
De eenentwintigste editie van Het Parcours, de opening
van het culturele seizoen in Maastricht, vindt dit jaar
plaats op zondag 11 september. Tijdens Het Parcours
geven theaters, toneelgezelschappen, musea en andere
culturele instellingen een voorproefje van hun programma
voor het komende seizoen. Op diverse podia en mooie
plekjes in Maastricht verzorgen amateurs en professionals
sprankelende optredens en organiseren een variëteit aan
activiteiten. De toegang is gratis.

Het Parcours draagt tevens bij aan de doelstellingen
van Centrummanagement Maastricht. Zo verbindt dit
partnerschap, door de coöperatie met ondernemers in
de binnenstad en ondernemersverenigingen, cultuur met
mensen en ondernemerschap en blijft het belang van
de opening van het cultureel seizoen voor de toekomst
gewaarborgd.

MEER INFORMATIE

Editie 2016

Kijk voor meer informatie over Centrummanagement
Maastricht en haar culturele activiteiten op
www.cmmaastricht.nl

Het Parcours 2016 staat in het teken van ‘Jaar van de
Dialecten’ en kent een aantal innovaties. Zo is er voor een
nieuwe route gekozen vanaf het Theater aan het Vrijthof
naar de nieuwe culturele hotspot van Maastricht: het
Belvédère-gebied. Bezoekers worden vanaf de opening van
Het Parcours in het Theater aan het Vrijthof meegenomen via
een aantal ‘culturele amuses’ langs de route in Entre-Deux,
op de Markt en Boschstraat, eindigend in het Bassin.

MECC AGENDA
Samenloop voor Hoop
Za 16 juli — Zo 17 juli
International Congress on Photosynthesis Research
Zo 7 aug — Vrij 12 aug

Programma
Bij de invulling van het programma staan drie thema’s
centraal: Het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen
(Community Arts), het bieden van een podium aan jong
talent en het verhogen van de kwaliteit door selectie
van amateurdeelnemers. Zij zullen worden uitgedaagd
en geïnspireerd om cross-overs te realiseren en zich te
verhouden tot het ’Jaar van de Dialecten’. Tijdens Het
Parcours wordt – net als elk jaar - tevens aandacht gevraagd
voor duurzame mobiliteit met ‘Het Parcours Autovrij’ in
opdracht van de gemeente Maastricht.

ESRA 2016
Ma 5 sept — Za 10 sept

W!M IN EEN NIEUW JASJE
De oplettende lezer is het opgevallen: de layout
van de W!M is vernieuwd. De verantwoordelijke
voor het nieuwe ontwerp is Christiaan Krabbe van
Ontwerpstudio Contxt; een creatieve studio voor
grafische vormgeving uit Maastricht.
“De ontwerper dient een communicatiedoel”, aldus
Christiaan. “Het werk dat de studio verlaat wordt
altijd getoetst aan de communicatiewens van de
klant.” Voor W!M betekent dat, dat de focus wordt
gelegd op de beleving van de lezer, met een nieuwe
frisse uitstraling en overzichtelijke artikelen. Het mag
opnieuw prikkelen, zonder daarbij de identiteit van
W!M te willen revolutioneren. Een gezonde evolutie
dus, met de tijd en wensen van de lezer mee.

Wisseling van de wacht
Ook nieuw dit jaar is de projectorganisatie achter Het
Parcours. Na oriënterende gesprekken heeft het bestuur van
Stichting Uit, Centrummanagement Maastricht geselecteerd
als nieuwe projectorganisator.
Voor zowel de stad als beide partijen betekent
de intensivering van dit partnerschap met korte
communicatielijnen, een toekomstbestendig fundament
en extra mogelijkheden betreffende het programma,
een toegevoegde waarde. De projectorganisatie van
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