Bijlage 9b
Criteria voor de openbare kerstverlichting
Definitie
De kerstverlichting is gekoppeld aan het thema Magisch Maastricht. Magisch roept een gevoel op, een sfeerbeeld.
Is moeilijk te beschrijven, daarom worden gevoelens aangeduid.
Onder magisch wordt verstaan betoverend en sprookjesachtig, feeëriek, dromerig, pittoresk.
Op verschillende plaatsen in de stad is de kerstverlichting moeilijk los te zien van de winterattracties en de
kerstmarkten. Het is het samengaan van deze elementen die de sfeer bepalen. Belangrijk daarbij is dat het geen
opstapeling mag zijn van ideeën, die het totaal gaan overheersen. Terughoudendheid is het motto. Subtiele
belichting van gevels en licht van binnenuit de panden dienen de ruimtelijkheid te respecteren en een kwaliteit
toe te voegen aan de openbare ruimte.
a.

Basisverlichting
Beschrijving
De basis kerstverlichting bestaat uit over de straat aangebrachte guirlandes. In de guirlandes worden
kleine sfeervolle lampjes aangebracht. Het licht daarvan is terughoudend en ondergeschikt aan de
straatverlichting.
Deze kerstversiering in de straten zorgt er voor dat het gebied als één ensemble met elkaar verbonden
raakt. De kracht van de basisverlichting ligt in de eenvoud. Eenheid in eenvoud.!
Sector Ruimte van de gemeente Maastricht bepaalt de plaats, de onderlinge afstand en de hoogte van de
guirlandes.
De Welstands-/Monumentencommissie beoordeelt de wijze waarop de staaldraden per pand worden
aan gebracht, de exacte locatie op het pand en hoe het leidingwerk op de gevels wordt aangebracht en
het leidingverloop.
De basisverlichting is Wabo vergunningsplichtig.
Criteria
Wel moet er op gelet te worden dat de slingers consequent in ruime bogen hangen. De combinatie van
guirlandes en boomverlichting door elkaar heen is niet wenselijk. Op verschillende plaatsen in de stad is
de verlichting niet consequent doorgezet, waardoor duistere gaten in het geheel vallen.













De guirlandes worden aangebracht aan staaldraden die zijn aangebracht aan de gevels van de
bebouwing De staaldraad dient aan weerszijden slechts met één bevestigingsoog te worden
bevestigd aan de gevel. Het inboren van het bevestigingsoog dient vakkundig en zorgvuldig te
gebeuren. Het bevestigingsoog mag voor een degelijke constructieve bevestiging worden
aangebracht op een construcieplaat van beperkte omvang. Het aantal bevestigingspunten fient
tot een minimum beperkt te worden. Boren in natuursteen ( en dus ook in mergel) is niet
toegestaan.
Ter hoogte van de staaldraad dient een wandcontactdoos te worden aangebracht, in een
donkere kleur, met uitzondering van lichte gevels. Op de lichte gevels dient de voorziening in de
kleur van het achterliggend gevelwerk te worden geschilderd.
De elektrische vaste bedrading van de openbare nutskast naar de wandcontactdoos dient in
antracietkleur te worden uitgevoerd, met uitzondering op lichte gevels. Op de lichte gevels dient
de voorziening in de kleur van het achterliggend gevelwerk te worden geschilderd.
De stroomdraad van de guirlande naar de wandcontactdoos dient als een losse kabel te worden
aangebracht (tijdelijke voorziening behorend bij de guirlande). Deze losse stroomdraad dient zo
veel als mogelijk uit het zicht op de gevel te worden aangebracht en zo strak mogelijk te worden
getrokken.
De guirlande dient in een ruime boog te worden aangebracht.
De verlichting in de guirlande mag niet te knipperen.
De kleur van de verlichting mag alleen wit, warm wit en warm blauw zijn.
De verlichting mag pas worden ontstoken in de laatste week van november.
De guirlandesdienen in de eerste week van het nieuwe jaar te zijn verwijderd, inclusief de
spankabels en loshangende kabels aan de gevel.
In specifieke gevallen behoudt de Welstands-/Monumentencommissie het recht om af te wijken
van de gestelde criteria

b. On top of it
Beschrijving
On top of it is aanvullende kerstverlichting, kerstobjecten en kerstversieringen. Als voorbeeld zijn te
noemen natuurkerstbomen met lampjes, kunstkerstbomen in steenkorven, verlichting in bestaande
bomen in de vorm van lichtbollen, lichtsterren, lichttakken, lichtomwikkelingen, kroonluchters aan
bestaande lichtmasten, lichtgordijnen
etc.
On top of it kan jaarlijks wijzigen en dient in het kader van de APV aangevraagd te worden.
Criteria
 On top of it dient te voeldoen aan desfeer van Magisch Maastricht: betoverend en
sprookjesachtig, feeëriek, dromerig, pittoresk.
 On top of it mag niet overheersen
 Inkijk in lichtbronnen moet voorkomen worden.
 Draagconstructies dienen, ook in de overdag situatie, niet zichtbaar te zijn.
 Stalletjes en chalets dienen (indien plaatsing is toegestaan) in vorm, materiaal en kleur te
voldoen aan het gestelde sfeerbeeld.
 Hekwerken zijn niet toegestaan.
 Leidingwerk dient geordend uit het zicht te worden aangebracht
 Bij evenement-opstellingen wordt de inzet van een stedenbouwkundige en/of architect en een
lichtregisseur sterk aanbevolen. Dit om de ruimtelijke kwaliteit van straten en pleinen te
waarborgen.
 In specifieke gevallen behoudt de Welstands-/Monumentencommissie het recht om af te wijken
van de gestelde criteria.

