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INLEIDING 

Voor u ligt het activiteitenplan 2017-2019 van Centrummanagement Maastricht (verder CMM).  

Zoals u van ons gewend bent maken wij jaarlijks een bestendig plan dat aansluit bij onze visie, 
missie en doelstellingen die we in 2015 hebben geformuleerd (zie bijlage 1). Dit impliceert dat 
een groot deel van onze activiteiten van terugkerende aard zijn en deze ook in eerdere 
jaarplannen zijn opgenomen. 

CMM kenmerkt zich als een organisatie met de focus op de lange termijndoelstellingen en geeft 
hier op een praktische wijze invulling aan. De organisatie is erop gericht om optimaal gebruik 
te maken van de kansen die zich aandienen en te anticiperen op ontwikkelingen. Dat maakt onze 
organisatie, maar ook onze plannen dynamisch. Op die manier kunnen er gaandeweg de periode 
activiteiten worden opgepakt die aansluiten bij onze doelstellingen maar niet zijn opgenomen in 
dit plan. Zo zijn bij het schrijven van het plan 2016 – 2018 Maastricht Midweekend en de 
organisatie van de opening van het culturele seizoen Het Parcours niet opgenomen in het plan. 
Na ampele overwegingen hebben we deze activiteiten toch opgepakt in 2016 met een serieuze 
impact op onze resources.  

Zo moet ook het plan 2017 – 2019 worden gelezen. Het voorliggend plan is de leidraad waarlangs 
wij werken, maar is ‘niet in beton gegoten’. Wanneer er zich uitdagingen en kansen aandienen 
die niet zijn opgenomen in het plan zullen we die altijd op hun merites en toegevoegde waarde 
beoordelen. Onze inzet is er steeds op gericht om met de beschikbare resources en middelen 
optimaal onze doelstellingen te bereiken en toegevoegde waarde te leveren voor het centrum 
van Maastricht. 

Om de leesbaarheid te bevorderen treft u als eerste een resumé aan van de meest markante 
wijzigingen van de activiteiten ten opzichte van voorgaande jaren.  
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1. RESUMÉ 

Onderstaand volgt een resumé van de meest prominente activiteiten die nieuw of aangepast zijn 
ten opzichte van voorgaande jaarplannen. 

1.1 Stichting Cultura Mosae 
Zoals bekend worden er vanuit CMM veel culturele activiteiten geïnitieerd en ondersteund. 
Vanuit de stichting CMM is het onmogelijk gebleken om fondsen aan te kunnen spreken voor 
subsidie. Om onze mogelijkheden optimaal te kunnen inzetten, zullen onze culturele activiteiten 
die t/m 2016 in het programma van CMM zijn opgenomen worden ondergebracht in de opgerichte 
stichting Cultura Mosae (verder SCM). Doelstelling is om de ANBI-status aan te vragen en de 
culturele activiteiten binnen een stichting onder te brengen en daar waar mogelijk fondsen aan 
te schrijven voor steun. Het bestuur van de SCM zal dezelfde samenstelling hebben als het 
bestuur van CMM. 
 
1.2 Lazy Sunday Concerts & Co 
Bij de introductie van de koopzondagen per 1 april 2013 zijn op initiatief van CMM de 
zogenaamde Lazy Sunday Concerts & Co (verder LSCC) gestart en worden er iedere zondag in de 
publieke ruimte culturele gezelschappen geprogrammeerd. Een culturele invulling op zondag 
was destijds voorgesteld door CMM en is door de gemeenteraad middels een amendement ook 
als zodanig bekrachtigd met de opdracht aan CMM dat er zorggedragen dient te worden voor een 
culturele programmering tijdens de koopzondagen. Aanvankelijk participeerde het 
grootwinkelbedrijf mee in de financiering van het culturele programma op zondag. Na het 
opstartjaar is deze participatie eenzijdig beëindigd. 
 
Nu is gebleken dat de financiële participatie structureel op een lager niveau is gekomen en het 
takenpakket van CMM is toegenomen dienen er keuzes te worden gemaakt. De LSCC worden goed 
bezocht, echter uit onderzoek blijkt dat de bezoekers voornamelijk bestaan uit terugkerend 
lokaal publiek. Er wordt slechts beperkt invulling gegeven aan één van de destijds beoogde 
doelen om hotelgasten een cultureel programma aan te bieden als overbrugging naar 
openstelling van de winkels. Bovendien vraagt de wekelijkse programmering een serieuze 
tijdsinspanning van medewerkers van CMM. 
 
CMM gaat onderzoeken of de LSCC kunnen worden voortgezet onder een andere organisatie- 
en/of financieringsstructuur. De opties die worden onderzocht is de mogelijkheid om LSCC 
onder te brengen bij een andere organisatie, om interesse te polsen van uitbater Museum a/h 
Vrijthof en om fondsmogelijkheden te onderzoeken. Inzet van CMM is om vanaf 1 april 2017 niet 
meer of in ieder geval vanuit een andere rol betrokken te zijn bij de organisatie en/of 
financiering LSCC. CMM is te allen tijde bereid om de LSCC promotioneel coöperatief te 
ondersteunen. Vanuit haar mogelijkheden zal CMM onderzoeken, als onderdeel van SCM, of een 
extra inspanning kan worden gedaan om de wekelijkse programmering in de publieke ruimte een 
impuls te geven.  
 
1.3 Cultuur op woensdag- en vrijdagmarkt 
In 2016 is CMM op gezette tijden gestart, in de regel tweewekelijks, met het verzorgen van een 
culturele programmering tijdens de woensdag- en de vrijdagmarkt in opdracht van de gemeente 
Maastricht. Ook in 2017 zullen aanvragen door de gemeente Maastricht voor culturele 
programmering tijdens de woensdag- en de vrijdagmarkt tegen kostendekkende vergoeding door 
SCM worden uitgevoerd. 
 
1.4 Cultureel zomeravond festival 
Traditiegetrouw verzorgt André Rieu in juli zijn concerten op het Vrijthof. Na afloop van de 
concertreeks zijn er gedurende de zomerweken relatief weinig culturele activiteiten in 
Maastricht. CMM zal in de planperiode onderzoeken of een 2 weken durend zomeravond festival 
wenselijk en haalbaar blijkt te zijn. 
 
1.5 Gastvrij Maastricht 
CMM onderkent het belang van gastvriendelijkheid die bezoekers aan Maastricht mogen 
verwachten. Daarom heeft CMM in 2013 een onderzoek laten doen door studenten van Hotel 
Management School Maastricht (HMSM) die hierover een rapport hebben geschreven en hun 
bevindingen hebben gepresenteerd tijdens een thema-avond van CMM.  
Aan de hand van deze bevindingen heeft CMM in eerste instantie met HMSM en later met VVV/ 
Maastricht Marketing een gastvriendelijkheidsprogramma opgestart onder de titel Gastvrij 
Maastricht. 
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Wanneer we op gezette tijden een heroverweging maken van de inzet van resources en middelen 
is het tevens goed om daarin de kerntaken mee te nemen zonder afbreuk te doen aan het belang 
van gastvriendelijkheid. Wanneer we deze afweging maken, lijkt ons dat de natuurlijke en 
primaire verantwoordelijkheid voor gastvrijheid/gastvriendelijkheid zou moeten liggen bij 
VVV/Maastricht Marketing. Dit wordt bevestigd door de ‘buitenwereld’. Zo worden media 
berichten over activiteiten in het kader van Gastvrij Maastricht, overigens begrijpelijk, vaak 
toegeschreven aan initiatieven van VVV/Maastricht Marketing. 
 
CMM zal met VVV/Maastricht Marketing afstemming hebben over de door haar voorgestane 
andere rol, waarbij het belang van een goede samenwerking met VVV/Maastricht Marketing 
wordt onderschreven. Echter de primaire verantwoordelijkheid voor activiteiten en alles wat 
daarbij hoort zal niet langer des CMM zijn. CMM ziet haar rol voornamelijk in het continueren 
van haar activiteiten bij het initiatief Maastricht Gastvrij Award. 
 
1.6 Maastricht Midweekend 
Maastricht wordt tijdens de weekenden goed bezocht, dit is ook te zien in cijfers van de 
hotelbezetting. Echter de midweek dagen, de zogenaamde daldagen, kunnen een impuls 
gebruiken. 
 
Reeds in een kranteninterview van maart 2015 heeft CMM melding gemaakt van het feit dat hier 
een uitdaging ligt om meer bezoekers en dan met name verblijfbezoekers, te verleiden voor een 
bezoek aan Maastricht tijdens de midweek. Het belang wordt door alle stakeholders 
onderschreven. 
 
Met de nieuw opgerichte stichting Stimuleringsfonds Overnachtingen Maastricht (SOM) is er 
naast het onderkennen van het belang en aantoonbaar draagvlak tevens de mogelijkheid 
geschapen om financieel een midweek concept uit te werken en promotioneel te vermarkten. 
Kortom het momentum lijkt er te zijn om een impuls te geven aan het midweek(verblijf)bezoek 
onder de noemer Maastricht Midweekend. 
In samenwerking met VVV/Maastricht Marketing zal dit concept, dat als ervaringsproject is 
gelanceerd in september 2016, in 2017 verder worden doorontwikkeld. Voor CMM is het door-
ontwikkelen van het concept een speerpunt activiteit in 2017. 
 
1.7 Communicatie 
De afgelopen jaren heeft CMM de nodige aandacht besteed aan communicatie van de activiteiten 
en van belang zijnde ontwikkelingen voor het centrum van Maastricht. Hiervoor is, naast het 
bekende kwartaal informatiemagazine W!M, stevig ingezet met social media. Uit onderzoek is 
gebleken dat de W!M door ondernemers op prijs wordt gesteld. Aanvullend zal in voorjaar 2017 
een maandelijkse nieuwsbrief worden geïntroduceerd die per mail aan geïnteresseerden zal 
worden toegestuurd. 
Op basis van opgedane ervaring en reacties over de nieuwsbrief zal op termijn onderzoek 
worden gedaan of de kwartaaluitgifte van W!M blijvend gewenst is.  
 
1.8 During TEFAF 
CMM blijft bijdragen leveren aan de seizoenen ‘Zomer-Maastricht’, La Saison Culinaire en 
Magisch Maastricht. In 2017 zal CMM onderzoeken of een passende bijdrage tijdens During 
TEFAF tot de mogelijkheden behoort. 
 
1.9 Ondernemersbezoeken 
In 2016 is CMM gestart met het persoonlijk bezoeken van ondernemers en dan met name de 
kleinere retail ondernemers. Deze bezoeken zullen in 2017 worden voortgezet, waarbij de inzet 
is om ca. 20 ondernemers te bezoeken, voornamelijk in de eerste helft van het jaar. 
Gedurende de tweede helft van het jaar zullen ondernemers ook worden bezocht, maar dan meer 
in het kader van een verzoek om een financiële bijdrage aan Magisch Maastricht. 
 
Naast de bezoeken aan een twintigtal kleine zelfstandige ondernemers, zullen waar bekend en 
mogelijk nieuwe ondernemers worden geïnformeerd over de rol, de positie en de betekenis van 
CMM en wat CMM mogelijk kan betekenen voor de betreffende ondernemers. 

1.10 Wyck Promotie 
Samen met ondernemers en eigenaren is het plan Wyck Promotie ontwikkeld. Het plan heeft een 
doorlooptijd van minimaal drie jaar en heeft tot doel om grotere bekendheid te krijgen bij 
bezoekers zowel lokaal, euregionaal, nationaal en internationaal. Dit moet leiden tot meer 
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koopstromen en bijdragen aan een optimaal investerings- en vestigingsklimaat voor 
vastgoedsector en retail- en horecaondernemers. 
CMM zit in de stuurgroep van project Wyck Promotie en neemt tevens deel aan de werkgroepen 
online en offline en verzorgt de coördinatie van deze werkgroepen. Bovendien verzorgt CMM de 
financiële administratie. 
 
1.11 Verkiezingen gemeenteraad 2018 
Wanneer er zich tussentijds geen regeringscrisis aandient, zullen er in maart 2017 2

e
 

Kamerverkiezingen plaatsvinden, waarna er landelijk een nieuwe regering wordt gevormd.  
 
Na de 2

e
 Kamerverkiezingen zijn in maart 2018 de gemeenteraadverkiezingen aanstaande. 

De programma’s van de lokale politieke partijen zullen in de loop van 2017 worden opgesteld. 
CMM zal samen met ondernemers- en brancheverenigingen de belangrijkste aandachtspunten 
voor de komende gemeenteraadperiode inventariseren en deze uitwerken in een notitie, noem 
het een manifest, om dat vervolgens te laten doen toekomen en nader toe te lichten aan alle 
politieke partijen. 
 
2. ONDERNEMERSKLIMAAT 
 
CMM zal een actieve bijdrage leveren aan het komen tot een optimaal ondernemers- vestigings-
en investeringsklimaat. Samenwerking met verschillende partners staat centraal om resultaten 
te bereiken en te bestendigen voor de toekomst. 

§ CMM onderschrijft het groot belang van een divers winkelaanbod in Maastricht. Een 
groot deel hiervan wordt ingevuld door MKB-ondernemers in de retail. CMM zal waar 
mogelijk initiatieven die MKB-ondernemers aangaan faciliteren die imagoversterkend 
zijn voor Maastricht en zo koopstromen genereren voor MKB-ondernemers. Tevens 
worden de winkelbedrijven vertegenwoordigd door een lid in het bestuur dat aangesloten 
is of affiniteit heeft met winkelbedrijven. 

§ In 2015 is de stichting Stimuleringsfonds Overnachtingen Maastricht (SOM) opgestart. 
SOM wordt financieel gevoed uit de opbrengsten van de verhoging van de 
toeristenbelasting per 1 januari 2015. Er is een convenant gesloten tussen Stichting 
Samenwerkende Hotels Maastricht (SAHOT) en de gemeente Maastricht dat inhoudt dat er 
gedurende 10 jaar een bijdrage van € 300.000 wordt gestort door de gemeente in SOM. 
CMM maakt deel uit van het bestuur van de Stichting SOM. SOM kent 2 werkgroepen, te 
weten Congressen en Leisure. Van de € 300k is een bedrag van € 200k gelabeld aan 
Congressen en een bedrag van € 100k aan Leisure. Een groot deel van de beschikbare 
middelen die gelabeld zijn voor Leisure zullen gedurende de periode 2017 – 2019 worden 
ingezet om met name het midweek verblijfstoerisme een impuls te geven. Samen met 
Maastricht Marketing heeft CMM het initiatief Maastricht Midweekend geïnitieerd. 

§ Het inzichtelijk maken en waar mogelijk vereenvoudigen van regelgeving voor 
ondernemers vraagt continu aandacht. Beleidsmatig wordt dit door de gemeente 
Maastricht onderschreven, echter blijkt dit in de praktijk vaak weerbarstig. 
In 2017 zal CMM na afstemming en in samenwerking met de gemeente Maastricht een 
thema-avond organiseren op specifiek 3-5 meest voorkomende vragen van ondernemers 
over beleid en afgeleide regelgeving.  

§ CMM zal zich blijvend inzetten om het netwerk te onderhouden en te versterken. Met 
name zal er extra aandacht zijn voor MKB-, retail- en horecaondernemers. Naast de 
bezoeken van een twintigtal kleine zelfstandige ondernemers, zullen waar bekend en 
mogelijk nieuwe ondernemers worden geïnformeerd over de rol, de positie en de 
betekenis van CMM en wat CMM mogelijk kan betekenen voor de betreffende 
ondernemers. 

§ CMM blijft ondernemers en ondernemersverenigingen aanmoedigen om samen te werken. 
Wij zijn overtuigd dat bundeling van krachten een voorwaarde is om activiteiten 
succesvol te realiseren en het Maastricht merk sterk in de markt te zetten.  
Feitelijk is deze activiteit een continuering van het beleid van CMM sinds 2010. 

 



Activiteitenplan 2017-2019 7 

§ De ontwikkeling van de creatieve industrie krijgt steeds meer vorm in Maastricht. CMM 
zal waar mogelijk initiatieven steunen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
doorontwikkeling van het Sphinxkwartier en de Tapijnkazerne waar voorwaarden worden 
geschapen voor creatief ondernemerschap.  

§ Via SCM en CMM wordt blijvend ingezet op culturele programmering en het realiseren 
van sfeer en beleving. Wij zijn ervan overtuigd dat dit van groot belang is om bezoekers 
te verleiden om naar Maastricht te komen ofwel tot een herhalingsbezoek over te gaan. 
Onze inzet is om bezoekers als ambassadeurs huiswaarts te laten keren. Hiermee 
worden koopstromen gegenereerd en worden werkgelegenheid en het 
investerings/vestigingsklimaat ondersteund;  
De in gang gezette culturele activiteiten zullen ook de komende jaren worden 
gecontinueerd en waar mogelijk kwalitatief worden aangevuld binnen SCM. 

§ Bezoekersinformatie; 
In samenwerking met Maastricht Bereikbaar, de gemeente Maastricht en Maastricht 
Marketing zal het opgeleverde model dat informatie geeft over bezoeken en 
verblijfsduur in het centrum van Maastricht worden doorontwikkeld. 

3. MAASTRICHT MIDWEEKEND 
In samenwerking met Maastricht Marketing heeft CMM in 2016 het ‘Maastricht Midweekend’ 
concept ontwikkeld en gelanceerd, met name om gedurende het eerste half jaar ervaring op te 
doen en het technisch platform door te ontwikkelen. Middels financiering van de stichting SOM 
zal het concept de komende jaren zowel kwalitatief als kwantitatief verder inhoudelijk worden 
doorontwikkeld. Feitelijk zal creativiteit en vernieuwing van het concept bij gebleken succes 
een continu proces blijken te zijn. 

4. CULTUUR 
Zoals bekend worden er vanuit CMM veel culturele activiteiten geïnitieerd en ondersteund. 
Vanuit de stichting CMM blijkt dat het nagenoeg onmogelijk is om subsidie bij fondsen aan te 
kunnen spreken. In 2017 zullen de culturele activiteiten die in het programma van CMM zijn 
opgenomen worden ondergebracht in de opgerichte stichting Cultura Mosae. Doelstelling is om 
de culturele activiteiten binnen een stichting onder te brengen en daar waar mogelijk fondsen 
aan te schrijven voor steun. Het bestuur van de SCM zal dezelfde samenstelling hebben als het 
bestuur van CMM. 

Ook SCM zal zich de komende jaren actief inzetten om culturele programmering in 
verscheidenheid gedurende het jaar te realiseren. Vanaf 1 april 2017 is voorzien dat CMM geen 
LSCC meer organiseert, tenzij er externe financiële dekking wordt gevonden. Tevens zal worden 
onderzocht of een derde partij bereid is om de LSCC over te nemen, waarbij CMM zich bereid 
heeft verklaard/ of bereid verklaart om die activiteit dan promotioneel coöperatief te 
ondersteunen. Als onderdeel van SCM zal een extra inspanning worden gedaan om de wekelijkse 
programmering in de publieke ruimte een impuls te geven.  
 
Traditiegetrouw verzorgt André Rieu in juli zijn concerten op het Vrijthof. Na afloop van de 
concertreeks zijn er gedurende de zomerweken relatief weinig culturele activiteiten in 
Maastricht. CMM zal in de planperiode onderzoeken of een 2 weken durend zomeravond festival 
wenselijk en haalbaar blijkt te zijn. 
 
De activiteiten die SCM in 2017 en volgende jaren op basis van huidige inzichten zal uitvoeren 
zijn:   

• Intensiveren van programmering publieke ruimte op zondag; 

• Verzorgen van programma in overleg met de stichting La Saison Culinaire; 

• Realiseren van Magisch Cultuur Festival Maastricht; 

• In opdracht van de stichting Uit als projectorganisator fungeren van Het Parcours; 

• In opdracht van de gemeente Maastricht invullen gewenste culturele programmering 
tijdens de woensdag- en vrijdagmarkt; 

• In opdracht van het Oranjecomité een bijdrage leveren aan Kingsday; 

• Beschikbaar stellen van kiosk en Pop up Box voor culturele programmering; 

• Onderzoek doen naar wenselijkheid en haalbaarheid van zomeravond festival; 

• Nieuwe initiatieven ontplooien die zich aandienen. 
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5. GASTVRIJ MAASTRICHT   
CMM zal met VVV/Maastricht Marketing afstemming hebben over de door haar voorgestane 
andere rol, waarbij het belang van een goede samenwerking met VVV/Maastricht Marketing 
wordt onderschreven. Echter, de primaire verantwoordelijkheid voor activiteiten en alles wat 
daarbij hoort zal niet langer des CMM zijn. CMM ziet haar rol voornamelijk in het continueren 
van de activiteiten bij het initiatief Maastricht Gastvrij Award. 

6. MODE MAASTRICHT  
Centrummanagement Maastricht ondersteunt het initiatief Mode Maastricht van de gemeente 
Maastricht. In augustus 2016 is de laatste Catwalk van het eerste jaar afgerond. De 
aanvankelijke intentie was een samenwerking voor de periode van drie jaar. Na evaluatie met 
partners de gemeente Maastricht, Entre Deux en Mosae Forum is besloten om de Catwalk ook 
het tweede jaar te continueren. CMM verzorgt de coördinatie van de maandelijkse Catwalk. 

7. AANLOOPGEBIEDEN   
De focus voor de periode 2017 – 2019 is gericht op Wyck en Jekerkwartier. We zien een gestage 
ontwikkeling van Sphinxkwartier-Bélvèdere en de Tapijnkazerne. CMM is ervan overtuigd dat 
deze stadsontwikkeling een wezenlijke bijdrage levert aan een toekomstbestendig Maastricht en 
de regio. Naast het kernwinkelgebied, de aanloopgebieden Wyck en JekerKwartier, zal CMM 
inspelen op de kansen die deze ontwikkelingen nu en in de toekomst bieden. 

7.1 Wyck 
Samen met Ondernemend Wyck, woordvoerders van bewoners en de gemeente Maastricht wordt 
ingezet op een verdere ontwikkeling van de as Station/Servaasbrug. Fase 1, de ontwikkeling van 
Cörversplein/Oeverwal, is in 2016 succesvol gerealiseerd. Fase 2 behelst de realisatie van de 
fietsenstalling onder het Stationsplein, waarvan de werkzaamheden in mei 2016 zijn gestart en 
de oplevering is voorzien einde 2017. Fase 2 voorziet tevens in de herinrichting van de 
Stationsstraat tot aan de Wilhelminasingel. De inzet is om de herinrichting van de 
Stationsstraat planmatig uit te werken in 2016 en de werkzaamheden uit te voeren in 2017, 
waarbij oplevering nagenoeg gelijk met de oplevering van de fietsenstalling kan plaatsvinden. 
Voortschrijdend inzicht geeft aan dat deze planning wellicht te ambitieus is. In de loop van 2017 
zal duidelijk worden hoe het tijdsschema er concreet komt uit te zien. Volgtijdig zal fase 3 
worden gerealiseerd; de verdere ontwikkeling van Percée (Stationsstraat en de Wycker 
Brugstraat). Een voorstel voor de Stationsstraat is ontwikkeld door CMM in afstemming met 
Ondernemend Wyck, ondernemers, bewoners en de Fietsenbond. 

Verder is er in 2016 onder regie van de gemeente Maastricht overleg gevoerd met bewoners, 
Ondernemend Wyck en CMM over het invullen van een nieuw parkeerbeleid in Wyck. Dit heeft 
geleid tot overeenstemming tussen betrokken partijen voor een plan dat er op hoofdlijnen als 
volgt uitziet: 

• Zakelijk parkeren: aan de noord/west en zuid/oostzijde; 

• Kort parkeren, maximaal een uur: Stationsstraat, Wycker Brugstraat en Rechtstraat; 

• Combi parkeren, vergunninghouders en betaald parkeren: overige straten in Wyck; 

Inzet is om het nieuwe parkeerbeleid in Wyck begin 2017 te implementeren. In samenwerking 
met de gemeente Maastricht is in 2016 het plan geopperd voor structurele gevel-verlichting 
voor de panden gelegen aan het Cörversplein. Het voorstel is aangeboden aan ondernemers die 
een besluit moeten nemen over het doorzetten en in uitvoering nemen van een uit te werken 
voorstel.  

Samen met ondernemers en eigenaren is het plan Wyck Promotie ontwikkeld. Het plan heeft een 
doorlooptijd van minimaal drie jaar en heeft tot doel om grotere bekendheid te krijgen bij 
bezoekers zowel lokaal, euregionaal, nationaal en internationaal. Dit moet leiden tot meer 
koopstromen en bijdragen aan een optimaal investerings- en vestigingsklimaat voor 
vastgoedsector en retail- en horecaondernemers. 
 
CMM zit in de stuurgroep van project Wyck Promotie en verzorgt tevens een bijdrage aan de 
werkgroepen online en offline en de coördinatie van deze werkgroepen. Bovendien verzorgt CMM 
de financiële administratie. 
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7.2 Jekerkwartier  
De samenwerking met Ondernemend JekerKwartier (OJK) is de afgelopen jaren geïntensiveerd.  
Dit heeft bijgedragen aan een dynamisch en aantrekkelijk Jekerkwartier, waarbij onder andere 
als succes de ontwikkeling van de Koestraat kan worden genoemd. Vandaag de dag een ‘hotspot’ 
op culinair- en verblijfsgebied. Tevens voorziet de samenwerking in een 
evenementenprogramma dat onderdeel is van het door OJK opgestelde jaarplan. In 
samenwerking met de gemeente Maastricht en CMM wordt het jaarplan op onderdelen gesteund.  

Voor de periode 2017-2019 zal bij de gemeente Maastricht met hoge prioriteit blijvend aandacht 
worden gevraagd om concreet te komen tot herinrichting van de Pieterstraat, Hondstraat en 
Bredestraat passend bij de monumentaliteit van het Jekerkwartier. Een herinrichting van de 
Pieterstraat, Hondstraat en Bredestraat zal een kwaliteitsimpuls betekenen voor het gehele 
centrum van Maastricht.  

8. MAASTRICHT STUDENTENSTAD  
Maastricht kent veel studenten met een veelheid aan opleidingen en een studentenpopulatie die 
bestaat uit vele nationaliteiten. Voor de dynamiek en toekomst van Maastricht is de 
aanwezigheid van opleidingsinstituten van levensbelang. CMM ondersteunt de ambities van de 
Universiteit Maastricht (UM), die het accent legt op kwalitatief wetenschappelijk onderwijs, 
waarmee tevens een impuls wordt gegeven aan de studentenpopulatie.  

9. INTERNATIONALE STAD 
Samenwerking met Holland Expat Centre South is in 2016 geïntensiveerd. In 2017 wordt deze 
samenwerking voortgezet, waarbij verbindingen worden gecreëerd tussen expats en 
ondernemend Maastricht. Waar mogelijk zal het internationale en Euregionale karakter van 
Maastricht worden gecommuniceerd en concreet gesteund aan de hand van promotionele 
activiteiten.  
 
In 2017 is het 25 jaar geleden dat het verdrag van Maastricht ‘The Maastricht Treaty’ door 
regeringsleiders is ondertekend. De activiteiten die in dit kader worden ontplooid zullen door 
CMM promotioneel worden ondersteund. 
 
10. EVENEMENTEN 
Nieuwe innovatieve evenementen worden beoordeeld op doelgroep, potentie en toegevoegde 
waarde voor Maastricht. Deze evenementen dienen een meerwaarde te hebben voor de 
werkgelegenheid, het imago en/of voor het algemeen belang van Maastricht als 
evenementenstad. De inzet van middelen, zoals de gelabelde middelen van de stichting SOM kan 
voor impulsen zorgen die bijdragen aan het economisch- en verblijfklimaat.  

11. MAGISCH MAASTRICHT 
 
11.1 Sfeerverlichting 
In 2015 is middels een Europees aanbestedingstraject de levering en installatie van de 
sfeerverlichting afgerond. Met leverancier Avontuur Thema Vormgevers is een 
contract/overeenkomst gesloten voor de periode van 4 jaar (editie 2015 t/m 2018) + 4 optiejaren 
voor verlenging. Daarmee is op hoofdlijnen sfeerverlichting voor de komende jaren geborgd, 
waarbij mogelijk op onderdelen vernieuwing of beperkte uitbreiding kan worden doorgevoerd.  

11.2 Magisch Cultuur Festival Maastricht 
CMM streeft ernaar om zowel kwantitatief als kwalitatief het Magisch Cultuur Festival 
Maastricht te continueren vanaf 2017 via SCM en zo een podium te blijven bieden aan jong talent 
en gevestigde gezelschappen en om cultureel ondernemerschap blijvend te stimuleren. Een 
aandachtspunt is de bekendheid van het Magisch Cultuur Festival Maastricht. Uit onderzoek 
blijkt dat het Cultuur Festival beter gepositioneerd en bekend moet worden gemaakt. Binnen de 
projectgroep Magisch Maastricht is dit aan de orde gesteld met de doelstelling dat 
VVV/Maastricht Marketing dit nadrukkelijker meeneemt in de marketing en 
communicatiecampagne van Magisch Maastricht. 

De combinatie van het cultuurfestival en de sfeerverlichting zorgen gezamenlijk voor een 
optimale sfeer- en gastvrijheidsbeleving gedurende de maand december. 
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12. BEREIKBAARHEID & PARKEREN 
Centrummanagement Maastricht werkt waar mogelijk samen met Maastricht Bereikbaar.  
In coöperatie met de gemeente Maastricht zal de ontwikkeling van Wyck extra aandacht krijgen.  

Onderstaande activiteiten zijn aanbevelingen van Centrummanagement Maastricht gericht op het 
verbeteren van de bereikbaarheid van Maastricht:  

§ Samen met Ondernemend Wyck, woordvoerders van bewoners en de gemeente Maastricht 
wordt ingezet op een verdere ontwikkeling van de as Station/Servaasbrug. Fases volgen 
als beschreven bij 7.1.  

§ Voor een verdere ontwikkeling van Wyck is een integrale aanpak van groot belang. Een 
studie naar combi-parkeren heeft uitsluitsel gegeven dat dit voor Wyck extra capaciteit 
oplevert. Doelstelling is om begin 2017 het combi-parkeren met een aantal aanvullende 
maatregelen in te voeren in Wyck. 

§ In lijn met het pleidooi dat Centrummanagement Maastricht al enkele jaren heeft 
gehouden, heeft Q-Park Maastricht besloten een onderzoek uit te voeren waarbij 
bezoekers vooraf een parkeerplaats kunnen reserveren via internet, gsm of tablet. 
Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om congestie binnen de singels te 
verminderen. In 2017 zullen mogelijk de eerste resultaten van Q-Park van dit onderzoek 

worden ontvangen;  
§ Na oplevering van de fietsenstalling onder het Stationsplein kan de problematiek van 

weesfietsen worden aangepakt. De fietsenstalling op het station en het beleid van de 
gemeente Maastricht, kunnen het aantal weesfietsen terugdringen. Hierdoor wordt extra 
capaciteit gegenereerd voor het regulier stallen van fietsen waardoor een rommelig 
aanzicht wordt verminderd of zelfs voorkomen. 

§ De aanwezigheid Maastricht-Aachen Airport is van cruciaal belang voor Maastricht. Met 
de nieuwe exploitant, Trade Centre Global Investments (TCGI), in samenwerking met de 
Provincie Limburg, is mogelijk een basis gelegd voor een gezonde bedrijfsvoering die 
bijdraagt aan een toekomstbestendige luchthaven. De luchthaven draagt zorg voor snelle 
nationale- en internationale verbindingen. De in 2016 geïntroduceerde busverbinding met 
Schiphol zou, wanneer dit businesswise tot de mogelijkheden behoort, omgezet kunnen 
worden met dagelijks vluchten van en naar Schiphol. Een optimaal functionerend 
Maastricht-Achten Airport biedt kansen om bezoekers afkomstig uit 
bestemmingsplaatsen en regio’s te interesseren voor een bezoek aan Maastricht.  

  

13. COMMUNICATIE   
De afgelopen jaren heeft CMM geïnvesteerd in haar communicatie. De website is 
gemoderniseerd, social media wordt als instrument ingezet en het kwartaalmagazine W!M heeft 
een nieuwe look en feel gekregen en is ondergebracht bij ontwerpstudio Contxt. 

Verder zijn de thema-avonden opgestart, waarbij met een beperkt aantal ondernemers (10 – 15) 
onderwerpen inhoudelijk worden bediscussieerd. In 2017 zullen wederom een viertal thema-
avonden worden georganiseerd.  

In 2016 is CMM gestart met het intensiveren van persoonlijke bezoeken aan ondernemers met 
name de kleinere retail ondernemers. Deze bezoeken zullen in 2017 worden voortgezet, waarbij 
de inzet is om ca. 20 ondernemers te bezoeken, voornamelijk in de eerste helft van het jaar. 
Naast het bezoeken van een twintigtal kleine zelfstandige ondernemers, zullen waar bekend en 
mogelijk nieuwe ondernemers worden geïnformeerd over de rol, positie en betekenis van CMM 
en wat CMM mogelijk kan betekenen voor de betreffende ondernemers. 
 
14. MECC & MCB 
De aanwezigheid van het MECC is van toenemend belang gebleken sinds de gemeente Maastricht 
het MECC in eigendom heeft overgenomen. De aangekondigde investeringen van € 27,2 miljoen 
gedurende de komende jaren en de daarmee uitgebreide congresmogelijkheden zullen het belang 
van het MECC voor het centrum van Maastricht alleen maar doen toenemen.  

Het verbeteren van de verbinding van het MECC met het centrum van Maastricht heeft de 
komende jaren prioriteit. Enerzijds zal dit worden ingevuld door de plannen van 
stadsontwikkeling en anderzijds zal de informatie over de openbaar vervoer mogelijkheden 
beter bekend/beschikbaar moeten worden bij bezoekers. 
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Het Maastricht Convention Bureau (MCB) is het instituut dat verantwoordelijk is voor het werven 
van congressen en heeft tot taak daarmee direct zorg te dragen voor een impuls aan 
hotelovernachtingen en bezoekers aan het centrum van Maastricht. Vanuit de stichting SOM is 
jaarlijks € 200k gelabeld als extra inzet om congressen te werven bovenop de reguliere 
middelen van MCB. 

CMM zal waar mogelijk ondersteuning bieden bij nieuw te ontwikkelen congres- en 
beursactiviteiten, is bestuurslid van de stichting SOM en vult een adviesfunctie in bij o.a. BBB/ 
Folie Culinair. 

15. DUURZAAMHEID & MBO  

Voor CMM ligt er een uitdaging om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
Hiervoor zullen de navolgende relaties worden onderhouden:  

§ Waar mogelijk wordt samengewerkt met MTB, Radar en andere partijen. Impreso is 
preferred supplier voor het drukwerk van CMM.  

§ CMM zal haar lidmaatschap met Immens ook gedurende de planperiode continueren; 

§ Sociaal maatschappelijke organisaties worden waar mogelijk verbonden met projecten 
en evenementen waar CMM of SCM aan is verbonden. 
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BIJLAGE 1 

Visie – missie – doelstellingen  

Visie 
“Maastricht als een van de meest dynamische steden van Nederland, het centrum 
toekomstbestendig en toegankelijk. Een veerkrachtig en kwalitatief hoogstaande bakermat waar 
samen met ondernemers grenzen worden verlegd, nieuwe ontwikkelingen worden benut als kans 
en er ruimte is voor vooruitstrevende initiatieven.” 

Missie 
Alle inzet is erop gericht om het centrum continu te ontwikkelen als economische motor met 
als doel de positie ten opzichte van concurrerende steden te verbeteren. Centrummanagement 
Maastricht fungeert hierin als betrouwbare loodsboot. Als geen ander kent het de stromingen, 
dankzij inhoudelijke kennis, jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk. 
CMM zorgt er op deze manier voor dat Maastricht zich kan ontwikkelen als een 
toekomstbestendig, economisch vitaal, gastvrij en kwalitatief centrum dat bewoners blijvend 
kan verrassen, toeristen kan laten ontdekken, studenten in een uitdagende omgeving kan laten 
ontplooien en kansen creëert voor ondernemers. 

Doelstellingen 

• Het leveren van een bijdrage aan een optimaal ondernemersklimaat;  

• Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van de werkgelegenheid;  

• Het geven van een impuls aan het verblijfstoerisme dat zorgt voor het genereren van 
koopstromen;  

• Het introduceren van vernieuwende	initiatieven;  

• Het creëren van sfeer en gastvriendelijkheid voor bezoekers in Maastricht;  

• Het leveren van een bijdrage aan een toegankelijke culturele programmering t.b.v. 
bezoekers;  

• Het verstevigen van de eigen merkpositionering. 
 


