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Update

MAASTRIC
MIDWEEKE
I
n 2016 sloegen Maastricht Marketing en
Centrummanagement de handen ineen en
lanceerden de Maastricht Midweekend
campagne. Dit met als doel bezoekers
aan onze stad te verleiden om tussen
zondag en donderdag Maastricht te komen
beleven. Bezoekers profiteren tijdens hun
bezoek van talloze exclusieve aanbiedingen
en activiteiten. Hoe staat het met de
campagne, een half jaar na de lancering?
We praten u graag bij!

van Maastricht Midweekend, rechtenvrij gebruikt mogen
worden. Dit alles niet zonder resultaat, want één week na de
start won de Maastricht Midweekend campagne de award
voor ‘Beste Toeristische Samenwerking 2016’!
Wat gaan wij doen in 2017?
Ook dit jaar blijven we ons actief inzetten om het Maastricht
Midweekend verder te promoten en door te ontwikkelen
om er zo een nog groter gezamenlijk succes van te maken.
Zo zal Centrummanagement Maastricht accommodaties,
horeca, retail en culturele instellingen blijven benaderen
om deel te nemen aan het Maastricht Midweekend concept.
Maastricht Marketing zet volop in op de online en offline
promotie van de campagne. Er wordt o.a. een bloggers/
vloggers event georganiseerd met Midweekend Maastricht
als thema en er zal een social media campagne starten die
is toegespitst op Facebook en Instagram. Het Maastricht
Midweekend wordt daarnaast met advertenties gepromoot
in o.a. Linda Mode Magazine, Happinez Magazine en
Saarmagazine .

Korte terugblik
Maastricht Midweekend: Hét nieuwe weekend van
Maastricht. De campagne werd in het najaar van 2016
gelanceerd met als insteek: Kom genieten van Maastricht
buiten de drukke weekenden om. Er is dan immers meer
rust en ruimte. Het accent van het concept ligt op extra
service en persoonlijke aandacht. In combinatie met een
speciaal samengesteld aanbod, wordt de Midweekend gast
een onvergetelijke ervaring meegegeven.

Op 30 april 2017 zal de nieuwe website gelanceerd worden
en start Maastricht Marketing met een (inter)nationale
campagne i.s.m. Holland Marketing (NBTC). In het najaar
van 2017 wordt de website vertaald naar het Duits. Eind 2017

Om te komen tot concrete plannen en invulling van de
campagne, voerde Centrummanagement Maastricht in de
aanloop volop gesprekken met tal van organisaties uit op
het gebied van cultuur, horeca, hotellerie en retail. Op 31
oktober 2016 ging de marketing- en communicatiecampagne
officieel van start waarbij als startschot de (pilot) website
www.maastrichtmidweekend.nl gelanceerd werd. Maastricht
Marketing ontwikkelde voor de campagne bovendien een
complete toolkit bestaande uit campagnebeelden, fotografie
en banners die door alle deelnemende partijen in het kader

‘Met een speciaal
samengesteld aanbod,
wordt de Midweekend gast
een onvergetelijke ervaring
meegegeven.’
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zullen tot slot enkele grote partijen uit de recreatieve sector
in Zuid-Limburg worden benaderd, die Midweekend gasten
kunnen verleiden om meerdere nachten in Maastricht te
verblijven.
Wat kunt u doen?
U leest het goed: Er staat veel op de planning om het
Maastricht Midweekend tot een succes te maken. Deels
kunt u daar ook iets in betekenen. Door het extra promoten
van het Midweekend arrangement via uw eigen kanalen
bijvoorbeeld. Veel hotels zagen de boekingen voor het
Midweekend aanzienlijk stijgen toen zij hiermee startten.
Verder kunt u uw gasten via een pre-mail informeren over
de activiteiten waarop zij met de Midweekend pas (meestal
exclusief) recht hebben.
Nog geen deelnemer, maar wilt u ook onderdeel zijn van
dit mooie initiatief? Wacht dan vooral niet om contact op te
nemen met Conchi Pizzuto via mail@cmmaastricht.nl.
FEITEN & CIJFERS
Op dit moment tellen we bijna 80 enthousiaste deelnemers
uit horeca, cultuur en retail die allen een speciaal aanbod
voor de midweekend gast hebben samengesteld > De
(pilot) website werd in 2016 8.215 keer bezocht > Vanaf
november 2016 is het Maastricht Midweekend arrangement
in totaal bijna 60 keer geboekt > In december is de
Midweekend pas ter promotie uitgegeven aan circa 200
expats zodat zij hun familie, vrienden en kennissen kunnen
verleiden om Maastricht doordeweeks te bezoeken en in alle
rust komen ontdekken. In samenwerking met Jules werd
begin februari datzelfde gedaan voor 100 internationale
studenten die hun studie in Maastricht starten, zodat we ook
hun vrienden en familie binnenkort tijdens het Midweekend
kunnen verwelkomen.
5
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Ondernemersverhaal

MAISON VAN DEN BOER
BLAAST LA BONBONNIÈRE
NIEUW LEVEN IN

V

an Randwyck naar hartje Maastricht.
Sinds maart vorig jaar is Maison
van den Boer exploitant van de
monumentale vroegere schouwburg, La
Bonbonnière. Een prachtig sfeervol gebouw
in het hart van de stad. Het openen van een
eigen horeca exploitatie past binnen de
groeistrategie van de cateraar in de regio
Zuid-Limburg én bij de ambitie om deze
regio nog beter te kunnen bedienen. Aerd
de Boode, venuemanager bij Maison van den
Boer, legt uit wat de plannen zijn.
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Waarom viel jullie oog op een monumentaal en iconisch
monument als La Bonbonnière?
“Na 28 jaar in het MECC te hebben gezeten, merkten we dat
het toch lastig bleef om ons te presenteren als cateraar voor
partijen en events op locatie, en in de stad. Men kent ons
als hospitality- en cateringpartner van o.a. grote partijen als
TEFAF, maar we zijn niet alleen de cateraar voor partijen met
honderden mensen op grote locaties. We doen ook graag
kleinere dingen op intieme locaties. Met de overname van La
Bonbonnière willen we een kwaliteitsslag maken. Zelf een
horeca-gelegenheid exploiteren past binnen onze ambitie om
Maison van den Boer als merk meer zichtbaar te maken. In
de afgelopen jaren hebben we dag-exploitaties geopend op
meerder plekken in Nederland en Duitsland, die lijn zetten
we graag voort. De combinatie van klassieke brasserie met
multifunctionele zalen, die als vanzelf sfeer ademen, en dat
in hartje Maastricht, maakt van La Bonbonnière een heel
unieke locatie.”

‘La Bonbonnière is
geen plek voor bier- en
bralpartijen tot in de late
uurtjes. We kijken goed
naar wat past bij het
historische karakter.’

Aerd de Boode

En dat is nog niet alles, want La Bonbonnière is niet de
enige locatie die nu onder jullie hoede valt, toch?
“Dat klopt! Ook de Maastricht Music Hall aan de Griend
willen we als exploitatie een nieuwe impuls geven. Hiervoor
zijn we een samenwerking gestart met Complex BV,
professionals in het organiseren van dance events. Deze
locatie leent zich bij uitstek voor bijvoorbeeld dance feesten
en concerten. Ook hier geldt een unieke plek, goede ligging
met volop parkeergelegenheid naast de deur en vlakbij het
station. De kennis en kunde van Complex in de dance-scene
in combinatie met onze expertise op het gebied van horeca
en hospitality zorgen voor een professionele en gedegen
aanpak en een vernieuwend aanbod dat een jonge, nieuwe
doelgroep aanspreekt. We onderzoeken als Maison van den
Boer daarnaast ook nog de mogelijkheden naar het fulltime
exploiteren van de horecagelegenheid op deze locatie. Het is
er een ideale plek voor, aan het water. Het zou deze hoek van
de stad zeker ten goede komen. ”

Wat zijn jullie plannen precies?
“We zijn vorig jaar gestart met een geleidelijke aanpak. De
historiek van het gebouw is leidend. We kijken uiteraard wel
naar trends en houden in de gaten wat mensen aanspreekt,
maar we houden het gebouw intact en maken optimaal
gebruik van de aanwezige historische elementen. De
grootste uitdaging zit hem in het onderhoud en herstel van
de fysieke toestand van het gebouw. Die was slechter dan op
het eerste gezicht te zien. Verdere aftakeling stoppen, daar
gaat nu veel tijd en geld naartoe. We zijn volop bezig met dat
proces. Daarbij hoort ook vernieuwing van de aankleding
en uitstraling en een kritische blik op de kaart. Deze bevat
vanaf nu een combinatie van eigentijdse gerechten, maar
ook gerechten die horen bij een traditionele Vlaams/Franse
brasserie. Maar we doen alles volgens een meerjarenplan.
Zo kan de exploitatie doorgaan en merken gasten geleidelijk
vernieuwing en verandering.”

Vrienden van La Bonbonniere
Er wordt momenteel gewerkt aan een Vriendenclub van La
Bonbonnière. “We willen de Maastrichtenaren graag meer
betrekken bij dit historische gebouw. We willen samen met
hen programma’s opzetten en ideeën bedenken. Bovendien
is het herstel en behoud van dit monument zo intensief dat
donaties om dat mogelijk te maken, erg welkom zijn. De
donaties die we ontvangen gaan uitsluitend naar onderhoud
van het gebouw. In ruil daarvoor krijgen donateurs een
vermelding in het gebouw en genieten ze van bepaalde
extra’s,” aldus Aerd de Boode.

Welke veranderingen merken we in 2017?
“La Bonbonnière staat bekend vanwege de memorabele
theatervoorstellingen en prachtige feesten die hier werden
gegeven. De vaste evenementen die hier al jaren waren
alsook huwelijken, diners, recepties, personeelsfeesten e.a.
blijven over het algemeen behouden. Wel zijn we bezig goed
te kijken naar wat voor soort feesten en evenementen hier
passen en wat niet (meer). La Bonbonnière is geen plek
voor bier- en bralpartijen tot in de late uurtjes. We kijken
goed naar wat past bij het historische karakter. We gaan
de intieme ruimtes bovendien nog beter onder de aandacht
brengen van de zakelijke markt, voor kleinere congressen
en evenementen. Ten behoeve van het theatergedeelte gaan
we de cultuurprogrammering weer meer opvoeren, meer
theater terug in het gebouw. Voorstellingen die hier horen.
Zo willen we dit gebouw weer helemaal tot leven brengen.”

Lazy Sunday Concerts & Co
Vanaf maart vinden in La Bonbonniere elke zondagochtend
‘Lazy Sunday Concerten’ plaats. Deze worden verzorgd door
het Conservatorium Maastricht en het Limburgs Jeugd
Symfonie Orkest Amikejo. De concerten vinden elke zondag
plaats om 11.00 uur. De entreeprijs voor de concerten
inclusief 1 consumptie is €7,50.
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Maandag 10 april 2017

THEMA-AVOND

E
SAVHE
T TE
DA

ONDERNEMERSVRAGEN
AAN GEMEENTE MAASTRICHT

B

ij Centrummanagement komen regelmatig vragen binnen over de Gemeente
Maastricht. Hoe zit het precies met allerhande zaken? En hoe kunnen
ondernemers de Gemeente bereiken en waarvoor? Daarom organiseren wij
een thema-avond waar we ondernemers willen helpen bij het verkrijgen van
antwoorden op veel gestelde vragen.
Samen met de Gemeente Maastricht creëren we de mogelijkheid om dát bespreekbaar te maken wat u als
ondernemer bezighoudt… zaken waar u tegenaan loopt. Onderwerpen zoals het fietsenbeleid, het aanbod van
parkeerplaatsen in de binnenstad, het uitstallingen- en vlaggenbeleid, het verkrijgen van vergunningen en de
veiligheid van u, uw medewerkers en bezoekers in het centrum van Maastricht.
Op deze avond zullen verschillende afdelingen van de gemeente, zoals Mobiliteit, Openbare Ruimte, Vergunnen
(Horeca) en Veiligheid & Leefbaarheid, evenals het Bedrijvencontactpunt aanwezig zijn om toelichting te geven en
uw vragen te beantwoorden.

MEL
NU D U
AAN
!
Bijwonen
Heeft u interesse om deze avond bij te wonen? Laat het ons weten via mail@cmmaastricht.nl of telefonisch
via 043-8518977. U wordt dan tijdig op de hoogte gebracht van de locatie en het programma. Reserveer alvast
een plek, want vol = vol!
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Een vereniging stelt zich voor...

KHN MAASTRICHT EN HEUVELLAND

M

et zoveel verenigingen en bijzondere
gezamenlijke initiatieven voor
ondernemers in de stad wordt het
tijd voor een kijkje achter de schermen. In
deze rubriek stellen we ze dan ook graag
aan u voor. Waarom hebben juist deze
ondernemers zich verenigd en wat zijn hun
ambities en plannen voor de toekomst?
In deze uitgave een gesprek met Khanny
Jongen, voorzitter Koninklijke Horeca
Nederland (KHN), afdeling Maastricht en
Heuvelland.

Dennis Stroes (penningmeester) & Khanny Jongen

vanaf de werkvloer - blijven voeden zodat onze lokale
belangen direct behartigd blijven. Zeker in het licht van
de aanstaande verkiezingen is het belangrijk dat de
geluiden van werknemers en werkgevers uit onze regio
op de agenda blijven staan.” Op lokaal niveau gaat Khanny
Jongen als voorzitter zelf het gesprek aan met de betrokken
lokale gemeenten, met Centrummanagement en met
andere verenigingen die de belangen van ondernemers
vertegenwoordigen.

Even voorstellen
De Koninklijke Horeca Nederland is dé branchevereniging
voor de professionele horeca en heeft landelijk zo’n 20.400
leden. De vereniging is verdeeld in 16 regio’s, die samen 243
lokale afdelingen tellen. Eén van die lokale afdelingen binnen
de regio Zuid-Limburg is de KHN Maastricht en Heuvelland.
In december 2016 hebben de leden van deze afdeling een
nieuwe bestuursvoorzitter gevonden in Khanny Jongen.
Zij volgt Theo Coenegracht op die de afgelopen jaren met
veel passie als voorzitter en lid van het dagelijks bestuur
fungeerde.

‘In deze overgangsfase van oud
naar nieuw bestuur, is het zaak de
nieuwe uitdagingen die deze tijd
ons bieden vol aan te gaan.’

Nieuwe impuls
Khanny is geen onbekende binnen de horeca in Maastricht.
Zo was zij de afgelopen vijf jaren de motor achter de
‘Vereniging Vriethof Oonderneumers’. In die hoedanigheid
onderhield zij al contacten met allerlei instanties waaronder
de klankbordgroep horeca, de gemeente Maastricht en
Centrummanagement Maastricht. Khanny is nu druk bezig
met het vormen van een nieuw (dagelijks) bestuur, waarmee
ze samen een nieuwe visie en duidelijke speerpunten voor de
toekomst zal gaan bepalen. Khanny: “Daarbij is de inbreng
van leden uit het Heuvelland van groot belang. Ik wil die
samenwerking graag een nieuwe impuls geven. Zeker met
bijvoorbeeld de Midweekend Campagne in het achterhoofd,
is het zaak om Maastricht en het Heuvelland als een
gezamenlijke beleving aan te bieden.”

Een frisse wind vanaf het voorjaar
De regio Zuid-Limburg telt zo’n 1000 leden van wie er
400 onder het lokale bestuur van Khanny Jongen vallen.
Twee maal per jaar vindt een ledenvergaderng plaats. Het
dagelijkse bestuur komt echter vaker bij elkaar, fysiek
éénmaal per maand. “Maar we vergaderen tegenwoordig
ook digitaal hoor,” voegt Khanny toe. In hun nieuwe visie en
speerpunten voor de komende periode zal kwaliteit van de
horeca steeds voorop staan. Khanny: “Horeca is een vak, een
ambacht, dat vergeten we wel eens. Om ons optimaal voor
te bereiden op wat de leden van ons als bestuur verwachten,
gaan wij nu in conclaaf om een visie document op te
stellen.” Het nieuwe beleid wordt tijdens een voorjaarsborrel
gepresenteerd. Ook het nieuwe dagelijkse bestuur zal dan
worden voorgesteld. “Die vindt plaats op een mooie locatie
in het Heuvelland, zodat we meteen kunnen beginnen met
verbinden,” aldus Khanny.

Geluiden vanaf de werkvloer
Het KHN hoofdkantoor bevindt zich in Woerden en is de
directe gesprekspartner van de (nationale) overheid. Khanny:
“We moeten Woerden wel van onderop - rechtstreeks
9
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WYCK PROMOTI
V

orig jaar startte Centrummanagement
samen met ondernemers uit Wyck een
campagne ter promotie van Wyck.
Een campagne die er primair op gericht is,
de bekendheid van Wyck te vergroten bij
bezoekers aan Maastricht, consumenten,
nieuwe investeerders, (winkel)ondernemers
en retailers. De ideeën zijn inmiddels
uitgewerkt in concrete plannen en zelfs
in daadwerkelijke acties. Lees wat er
de afgelopen tijd gebeurde en wat er de
komende tijd nog staat te gebeuren!

Music, food & fashion
De kernwaarden Verrassend Wyck, Authentiek
Wyck en Gastvrij Wyck liggen ten grondslag aan de
campagneplannen. Daarnaast staan bij de positionering de
bewoners en ondernemers van Wyck centraal. Zij maken
Wyck uniek. Het zijn de speciaalzaken, de kleine winkeltjes,
bijzondere hotels en horeca en ook de bewoners die
Wyck bijzonder maken. Zij zorgen ervoor dat in Wyck iets
te ontdekken is en dat mensen verrast worden met een
speciaal aanbod.
De basis ligt er nu. Van daaruit wordt verder gewerkt aan de
invulling. Deze invulling wordt gerealiseerd op basis van de
pijlers muziek, mode en lekker eten. Rondom deze thema’s
worden de komende tijd verschillende marketingacties
ontplooid. Dat kan zijn in de vorm van doelgerichte promotie
acties, maar ook in evenementen. Zo staan er promotie
acties op de planning tijdens topdrukte dagen, wordt
er gewerkt aan een eigen muziekfestival, komt er weer
een vintage (fashion)markt en wordt er ook gedacht aan
rondleidingen door locals, leuke nieuwe (shopping)routes
voor specifieke doelgroepen en meer.

Online & Offline live!
De on- en offline werkgroepen die voor de promotie in het
leven zijn geroepen, hebben niet stilgezeten in de afgelopen
periode. Zo lanceerde de online werkgroep, onder leiding
van Olaf Bertholet (E-commerce director La Bergere Group),
in december al de nieuwe website voor Wyck. De offline
werkgroep met Frédérique Sijen-Stille (PR/Marketing &
Communicatie Centre Céramique) aan het roer presenteerde
tijdens Magisch Maastricht een eerste programma met
speciale kerst activiteiten in Wyck.

Participeren in campagne Wyck Promotie
De ondernemers uit Wyck die participeren in de
promotiecampagne staan inmiddels allemaal vermeld op
de nieuwe site van Wyck en zijn hiervoor ook stuk voor stuk
benaderd voor een fotoshoot. Dit heeft een serie bijzonder
fraaie beelden opgeleverd die de sfeer en het DNA van Wyck
ademen. Neem snel een kijkje op www.wyck.nl.

Olaf Bertholet: “De nieuwe website over Wyck is sinds
december online. Hierop is alle actuele informatie te
vinden op het gebied van shoppen, lifestyle, must sees &
do’s in Wyck, aangevuld met blogs en tips van locals. Alle
ondernemers die deelnemen staan beschreven. Het is een
dynamische site. Na volop analyse en onderzoek, gaan
we vanaf nu echt sturen op vindbaarheid. We betrekken
ondernemers en bewoners bij de verdere invulling ervan.”

Participantenbijeenkomsten
Voor de participanten wordt één keer per jaar een
participantenbijeenkomst georganiseerd waarin zij een
update ontvangen over de plannen. De eerste bijeenkomst
vindt plaats op maandag 6 maart. Op meerdere momenten
per jaar vinden ambassadeursbijeenkomst plaats. Deze
sessies staan in het teken van kennisoverdracht, om
ondernemers te inspireren, maar ook om hen ondersteuning
bij zaken als social media gebruik, winkel inrichting en het
organiseren van events.

Frédérique Sijen-Stijl: “We zijn afgelopen jaar begonnen met
een vliegende start met Magisch Maastricht: een prachtig
optreden, een kerstballenactie, een pop-up expo en Escape
room. Er is onder meer een mooie plattegrond van Wyck
ontwikkeld en we verschijnen in verschillende media. Nu zijn
we de plannen aan het smeden voor komend jaar. Hierbij
staan de bewoners, bezoekers en ondernemers van Wyck
centraal. Zij maken Wyck uniek.”

‘De kernwaarden Verrassend
Wyck, Authentiek Wyck en Gastvrij Wyck
liggen ten grondslag aan de campagneplannen.’
10
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Update bereikbaarheid

MAASTRICHT
BEREIKBAAR:
‘WE ZIJN ER
NOG NIET!’

2

016 was een belangrijk jaar voor de
bereikbaarheid van Maastricht, met
de ingebruikname van de tunnel.
Maar, we zijn er nog niet! Ook 2017
wordt een belangrijk jaar met ingrijpende
werkzaamheden ter verbetering van de
bereikbaarheid. Gerard Okhuijsen, regisseur
Regioregie bij Maastricht Bereikbaar,
praat ons graag bij en gunt ons een kijkje
achter de schermen in de wereld van
mobiliteitsmanagement.

12
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‘Bij Regioregie draait alles
om het afstemmen van
wegwerkzaamheden en het
beperken van hinder voor
verkeer.’

Afronding verkeerssysteem A2 Maastricht
“De tunnel is open, maar nog niet alle infrastructuur
is klaar,” vertelt Gerard. Dat heeft gevolgen voor de
doorstroming en geeft kans op files, met name in de
ochtendspits. De afronding van het totale verkeerssysteem
voor A2 Maastricht vereist dan ook nog dagelijks onze
aandacht. Doordat alle betrokken partijen kennis
en expertise inbrengen - denk aan bouwkundigen,
verkeerskundigen en communicatiemensen - proberen we
steeds de optimale verkeerssituatie te creëren. Dat lukt
niet altijd: soms zit het weer tegen en kun je geen asfalt
maken. Of zijn er andere onvoorziene omstandigheden die
de planning overhoop halen. Flexibiliteit is een dan ook een
vereiste om in dit team goed te kunnen functioneren.”

stadscentrum geldt in elk geval: volg ‘Maastricht-Centrum
Noord’ (via de Noorderbrug) of Maastricht Centrum-Zuid (via
John F. Kennedybrug).”
Noorderbrugtracé: zwaartepunt in 2017
De tunnel verbetert de doorstroming van noord naar zuid
en andersom. Het project Noorderbrugtracé zorgt voor
een goede doorstroming van het oost-westverkeer aan
de noordkant van de stad. Gerard: “De werkzaamheden
hiervoor duren tot eind 2018, maar het zwaartepunt ligt in
2017. Auto’s, (brom)fietsers én voetgangers krijgen vanaf
dit voorjaar te maken met omleidingen en extra reistijd. De
grootste hinderklus is de afsluiting van de Noorderbrug in
de bouwvak: van 7 tot 21 augustus. We zijn nu al met veel
partijen in gesprek en zorgen samen met het project voor
maatregelen en alternatieven om de stad en omgeving
bereikbaar te houden.”

Hinder beperken
Bij Regioregie draait alles om het afstemmen van
wegwerkzaamheden en het beperken van hinder voor
verkeer. Daarvoor vindt continu overleg plaats tussen
wegbeheerders, project- en vervoersorganisaties. Door
het slim plannen van werkzaamheden, aanbieden van
reisalternatieven en gezamenlijke communicatie, zorgen zij
er samen voor dat stad en regio - ook tijdens de uitvoering
grote infrastructurele projecten - zo goed mogelijk
bereikbaar blijven.
Bewegwijzering naar het stadscentrum
Enthousiast gaat Gerard verder: “De ingebruikname van
de tunnel is een prachtige mijlpaal. Natuurlijk zijn we
ons bewust van de hinder die de aanloop daar naartoe
heeft veroorzaakt. Maar tegelijkertijd zijn we - met alle
betrokkenen - steeds bezig geweest bezig om te zoeken naar
maatregelen om de hinder tijdens de uitvoering te beperken,
reisalternatieven in te zetten en iedereen goed te informeren.
Daar zijn we trouwens nog steeds mee bezig. Immers: er is
een heel nieuwe verkeerssituatie ontstaan en het duurt een
tijd voordat iedereen daaraan gewend is. Bovendien maakt
nog niet alle verkeer gebruik van de tunnel en hebben we nog
te maken met tijdelijke routes voor lokaal verkeer. Voor het

Helpt u mee?
Ook u als binnenstadondernemer kunt meehelpen. Immers:
een gastvrije stad is een bereikbare stad!
• Informeer uw klanten. Attendeer ze op de Slimme Kaart
op www.maastrichtbereikbaar.nl. Boordevol actuele
reisinformatie. U kunt de kaart ook toevoegen aan uw eigen
website.
• Ga voor slim transport. Ook uw leveranciers zullen blij
zijn met goede informatie en andere oplossingen. Onze
Projectleider Stedelijke distributie staat aan de lat om samen
met u concrete acties uit te zetten.
• Slimme reisoplossingen zijn er wellicht ook voor uw
medewerkers, zodat ze comfortabel van en naar hun
werkplek reizen.
• Neem contact met ons op via: +31 43 351 63 59 of info@
maastricht-bereikbaar.nl.

‘Help uw klanten en/of
leveranciers op weg!
Wijs ze op de nieuwe
Blijf op de hoogte
Via de nieuwsbrief informeren we over de bereikbaarheid
benamingen op de borden.
van stad en regio, slimme reisalternatieven en acties.
Aanmelden kan via www.maastrichtbereikbaar.nl/
Of verwijs naar onze
nieuwsbrief.
website.’
www.maastrichtbereikbaar.nl/a2-tunnel
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W!M 17

Tijdens TEFAF

10 JAAR MAASTRICHT
ANTIQUARIAN BOOK
& PRINT FAIR

T

ijdens de 30e editie van ’s werelds
meest toonaangevende kunst- en
antiekbeurs, The European Fine
Art Fair (TEFAF), in MECC Maastricht,
bruisen ook de stad en de Euregio
met spraakmakende (inter)nationale
exposities, theater- en muziekproducties,
dansvoorstellingen en special events. De
Maastricht Antiquarian Book & Print Fair
(MABP) is een van die activiteiten die het
randprogramma sieren. De antiquarenbeurs
viert dit jaar zijn 10 jarig jubileum.

buitenland met in het kielzog vertegenwoordigers van alle
belangrijke internationale, culturele instituten zoals musea,
veilinghuizen en bibliotheken. Dat zijn bij uitstek ook onze
bezoekers.”
Breed aanbod
De lijst van deelnemers belooft ook dit jaar een breed
en hoogwaardig boeken- en prenten aanbod. Voor
iedere verzamelaar zal er iets interessants te vinden
zijn. Opmerkelijk is de delegatie van vier Engelse
antiquarenhuizen. Maar er is meer. “Uniek in het
Maastrichtse beursconcept is onze samenwerking met de
Universiteitsbibliotheek, Centre Céramique en het Regionaal
Historisch Centrum Limburg. Zij stellen dit jaar samen een
selectie kruidenboeken uit de Jezuïetencollectie ten toon.
Door het sociale aspect en de focus op én het culturele
maar ook het commerciële, heeft de Maastrichtse beurs
steeds de filosofie gekoesterd anders te zijn dan de andere
antiquarenbeurzen,” aldus Stille. Zijn persoonlijke selectie
heeft hij al gemaakt: “Voor mijn stand heb ik gesigneerd
werk met opdrachten van Pierre Kemp uitgezocht.”

10 jaar MABP
De Maastricht Antiquarian Book & Print Fair (MABP), één van
Europa’s meest toonaangevende antiquarenbeurzen, wordt
dit jaar voor de 10e keer georganiseerd. In de sfeervolle,
gotische Sint Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht zullen
een dertigtal deelnemers uit zowel binnen- als buitenland
een door hen zorgvuldig geselecteerde collectie boeken
en prenten tentoonstellen en aanbieden. Niet geheel
toevallig valt deze beurs samen met het eerste weekend
van TEFAF op 10, 11 en 12 maart. Vice voorzitter van de
Stichting MABP, Ton Stille, legt uit: “TEFAF is veruit de
belangrijkste kunst- en antiekbeurs van de wereld. De stad
wordt in die periode overspoeld met bezoekers uit binnen- en

De jaarlijkse culturele manifestatie zal dit jaar bovendien in
het teken staan van de viering van de ondertekening van het
‘Verdrag van Maastricht’, precies 25 jaar geleden. Tijdens de
beursdagen worden zowel de getekende en gewaarmerkte
kopie van het Verdrag, alsook de ambtsketting van
de toenmalige burgemeester (mr. Philip Houben)
tentoongesteld op de beursvloer.
14
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De spanning van het jagen
Stille twijfelt er niet aan dat een boekenbeurs als deze nog
helemaal van deze tijd is. “Er gaat niets boven het fysieke
beleven van het kopen van boeken of prenten. Tegenwoordig
kun je alles digitaal bestellen, maar dat gaat toch ten koste
van de jacht! Op de beurs kun je een boek vasthouden, er
voorzichtig door bladeren en even aan ruiken, zoals het
hoort.”
De MABP wordt vrijdag 10 maart 2017 officieel geopend door
de burgemeester van Maastricht, mevrouw Annemarie Penn
– te Strake. Op www.mabp.eu zijn de actuele openingstijden
van de beurs en een overzicht van alle deelnemers te vinden.
Ook is het mogelijk om in te schrijven voor de dagelijkse
rondleidingen over de beursvloer.

MECC AGENDA
TEFAF
Vr 10 t/m Zo 19 maart
Fundauitreiking
24 maart

YIA Art Fair
Gebouw M (Tapijn)
Van 9 t/m 13 maart 2017 zal de 1000m2 tellende
expositieruimte een selectie van 35 internationale galeries
ontvangen met een focus op de artistieke scene van
de Benelux. Tegelijkertijd zal YIA voor haar culturele
programma investeren in de Wiebengahal, de annex van het
hedendaagse kunst museum het Bonnefantenmuseum.
www.yia-artfair.com

K3 Show
Za 25 & Zo 26 maart
Museum aan het Vrijthof

MEER TIJDENS TEFAF

‘Stilte op het Vrijthof’
Vrijthof
Tijdens TEFAF (van 10 t/m 12 maart) kunnen bezoekers
onthaasten op het Vrijthof. Ze kunnen de kunst in zich
opnemen en op zich in laten werken. Door middel van een
kunstzinnige zitinstallatie zal de stilte worden ervaren.

NOG 2017
Wo. 29 t/m Vr. 31 maart
Voorjaarscongres NVvP 2017
Wo 5 t/m Vr 7 april
Internistendagen 2017
Wo 19 t/m Vr 21 april
Mega Vlooienmarkt
Zondag 23 april
EuroMUN 2017
Wo 26 t/m 30 april
Kingsland Festival
Donderdag 27 april

‘Passion for TASCHEN’
Museum aan het Vrijthof
Centraal tijdens deze expositie staat de bewondering voor
het werk, de durf en de visie van Benedikt Taschen. Aan de
hand van speciale Art en Collectors editions, originele foto’s,
foto-installaties en objecten uit het Taschen-archief krijgt de
bezoeker een levendige ervaring en indruk van de diversiteit
en kwaliteit van het werk van Taschen. Deze expositie
beziet het gevarieerde; kunst, fotografie, erotiek, sport en
maatschappij. www.museumaanhetvrijthof.nl

Gebouw M (Tapijn)

Het zwanenmeer
Woensdag 3 mei
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EuroELSO 2017
Do 4 mei t/m Zo 7 mei
ECOMM 2017
Wo 31 mei t/m Vr 2 juni
www.mecc.nl
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Update Cultuur

EEN VOORJAAR VOL C
H

et voorjaar komt eraan. Dat betekent
weer volop culturele festiviteiten in
de stad. Van Kingsday tot Cultuur op
zondag: Wij lichten er een aantal voor je
uit!

Start boekenweek ‘17

Eva Rovers

26 maart 2017, 16:00
Boekhandel Dominicanen

Lazy Sunday Concerts & co vanaf maart in La Bonbonnière
Vanaf 5 maart 2017 organiseert Cultura Mosae in
samenwerking met Maison van den Boer de Lazy
Sunday Concerts & Co op een nieuwe locatie, namelijk
in La Bonbonnière. De zondag concerten vinden elke
zondagochtend plaats om 11 uur en worden verzorgd door
het Conservatorium Maastricht en het Limburgs Jeugd
Symfonie Orkest Amikejo. De entreeprijs voor de concerten is
EUR7,50 (inclusief 1 consumptie).
Kijk voor meer informatie en het programma op
cmmaastricht.nl/events

Cultuur op Zondag in het teken van Boekenweek 2017
Eind maart en begin april zal Cultuur op Zondag in het teken
staan van de Boekenweek 2017.
Op zondag 26 maart trapt Eva Rovers af om 16.00 uur met
een lezing bij Boekhandel Dominicanen over haar boek
Boud, het verzameld leven van Boudewijn Büch. Eva Rovers
kreeg exclusief inzage in Büchs persoonlijke archief, met
dozen vol brieven, foto’s en dagboeken. Daarmee begon de
reis door een leven dat even onwaarschijnlijk als fantastisch
was. In boekhandel De Tribune is van 25 maart tot 2 april
een bijzondere etalage te bewonderen waarin boeken van
Dalí en andere surrealisten centraal staan. Als afsluiting
wordt op zondag 2 april om 14.00 uur het boek De verborgen
dromen van Dalí (10+) van Kluitman-auteur Manon Berns
gepresenteerd in Kinderboekwinkel de Boekenwurm.
Het wordt een middag met een surrealistisch tintje, want
niemand minder dan Dalí zelf ontvangt het eerste exemplaar.
Aansluitend is er een workshop ‘surrealisme’ door
Taalminners, kun je een selfie maken in de surrealistische
doe-het-zelfstudio en signeert Manon haar boek.

Kindermuziekprogramma tijdens Kingsday 2017
Op Koningsdag vindt een nieuwe editie van Kingsday
plaats. De stichting Oranje Comité Maastricht en Cultura
Mosae hebben elkaar ook dit jaar weer opgezocht om dit
samen te organiseren. Van 13:00 tot 18:00 uur is er een
kindermuziekprogramma in de kiosk op het Vrijthof. Dit zal
bestaan uit een breed scala aan optredens met dans, zang,
muziek en meer. Het complete programma wordt begin
april gepubliceerd via de website van het Oranje Comité
Maastricht en Cultura Mosae, zie oranjecomitemaastricht.nl
en culturamosae.nl

Stichting UIT en Centrummanagement Maastricht
continueren samenwerking
In 2016 organiseerde CMM in opdracht van Stichting UIT, Het
Parcours, de start van het culturele seizoen in Maastricht.
Ook in 2017 zal CMM -binnen de aan haar gelieerde stichting
Cultura Mosae- deze projectorganisatie op zich nemen.
De tweeëntwintigste editie van Het Parcours vindt dit jaar
plaats op zondag 10 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. Houd hetparcours.nl
alvast in de gaten.

Iedere zondag

Lazy Sunday
Concerts & Co
11:00 - 12:00
La Bonbonnière

16

lente 2017

KORT NIEUWS

CULTUUR

MUSEUMNACHT: EDITIE 2

Eva Rovers

Vrijdag 7 april openen dertien verschillende
venues hun deuren van 20.00 tot 01.00 uur. Met
één ticket kun je een avond lang genieten van
o.a. alle excentrieke hedendaagse kunstuitingen,
waardevolle historische artefacten, performances,
video-art en muziek. Museumnacht Maastricht
belooft wederom jouw avondje uit tot ware kunst te
verheffen. De gratis hop-on hop-off bussen zorgen
ervoor dat je niets hoeft te missen. Vanaf 01.00 uur
zorgt De Muziekgieterij voor een spraakmakende
afterparty tot 05.00 uur. Kijk snel op www.
museumnachtmaastricht.nl.

Terugblik: Geslaagde zevende editie Magisch Cultuur
Festival Maastricht
In de periode van 3 december 2016 tot en met 8 januari 2017
vond voor de zevende keer het Magisch Cultuur Festival
Maastricht plaats. Aan deze editie hebben 120 gezelschappen
met toneel, dans, zang en meer, met meer dan 1250
participanten deelgenomen. Een breed scala aan in totaal
225 verschillende optredens verdeeld over 20 locaties in de
binnenstad, is de revue gepasseerd. De optredens werden
begeleid door 20 vrijwilligers. Wil je dit jaar deel uitmaken
van dit magische festival? Dan kun je je nu al aanmelden
voor de editie van 2017 via tomberghmans@cmmaastricht.nl
of +31 (0)6 19 28 33 48.

CATWALK MAASTRICHT XL

Manon Berns

Op zaterdag 29 april 2017 vindt er een speciale XL
editie plaats van Catwalk Maastricht. Als gevolg
van de toenemende vraag vanuit ondernemers om
te participeren in het maandelijkse evenement,
besloten Centrummanagement Maastricht,
Werkgroep Catwalk Maastricht, Mosae Forum,
Entre Deux en SESSIBON deze extra grote editie te
organiseren. Tijdens deze editie zullen er naast de
shows in Entre Deux en Mosae Forum, extra shows
gegeven worden op een unieke catwalk op de
Markt, waaraan ondernemers uit het hele centrum
van Maastricht kunnen deelnemen. Interesse om
deel te nemen? Neem dan contact met Sessibon
via info@sessibon.com.

BESTUURSWISSEL CENTRUMMANAGEMENT
Sinds 2 februari 2017 heeft Richard Colson
(Maison Louis) plaatsgenomen in het bestuur
van Centrummanagement. Richard neemt de
bestuursfunctie over die zich met name richt op
de retailsector. Deze functie werd eerder bekleed
door Ton Harmes. In het zomernummer van W!M
kunt u nader kennismaken met Richard.

Boekpresentatie

‘De verborgen
dromen van Dali’

DESIGN DAY
Van 19 t/m 21 mei vindt de twaalfde nieuwe editie
plaats van Designday. Designday is een podium
voor design in het zuiden van Nederland, voor (eur)
regionale en (inter)nationale ontwerpers, die zelf
produceren. Kijk voor het laatste nieuws op
www.designday.nl

2 april 2017, 14:00
Kinderboekwinkel de Boekenwurm
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Sfeerverlichting
OOK ZIJ DEDEN MEE!

I

n de vorige uitgave van
WIM trof u al een overzicht
met de sponsoren die een
financiële bijdrage leverden
en daarmee de magische
verlichting in de straten
van Maastricht in december
mogelijk maakten. Dat was nog
niet alles, ook onderstaande
ondernemers deden een
bijdrage.

• Albert Heijn (Helmstraat)
• Hotel BE41 (Bredestraat)
• Boutique Hotel Maastricht (Grote Gracht)
• Café ‘t Pruuske (Hoogbrugstraat)
• Café Madrid (Bredestraat)
• Chaussures Mondiales (Maastrichter
Brugstraat)
• Café Cliniq (Platielstraat)
• De Roej Neus (Grote Gracht)
• Friture Snackbar De Aw Brök
(Cöversplein)
• Hotel Beaumont, Harry’s Restaurant
(Wycker Brugstraat)
• House of Tudor (Bredestraat)
• Ici Paris XL (Wycker Brugstraat)
• K-Atelier (Bredestraat)
• Haarverzorging Len (Heggenstraat)
• Tapas Restaurant Los Amigos
(Cöversplein)
• McDonalds (Wycker Brugstraat)
• Paddy Point (Achter het Vleeshuis)
• Pont d’Or (Rechtstraat)
• Portella Coiffures (Grote Gracht)
• Restaurant Ellinikon (Cöversplein)
• Stichting Winterevents Maastricht, SWEM
(Fort Willemweg)
• TaarT Zaak Maastricht (Helmstraat)
• Talentino Mestreech (Grote Gracht)
• Thiessen Wijnkoopers (Grote Gracht)
• Trivaldi (Platielstraat)
• Café Van Bommel (Platielstraat)
• Vers. (Grote Gracht)
• WalkAbout (Cöversplein)

Financieel overzicht
CENTRUMMANAGEMENT

Z

oals u ieder jaar van ons bekend bent, treft
u hieronder het gerealiseerde financieel
overzicht aan van 2015 en 2016 en het plan

2017.

Overzicht exploitatierekening in €

Opbrengsten
Bijdrage Gemeente Maastricht
Sponsoring Cultuurfestival MM
Sponsoring Sfeerverlichting MM
La Saison Culinaire de L’Euregio
Project Gastvrijheid Loont
Mode Maastricht
Cultuur op Zondag & Het Parcours
Wyck Promotie
Overige subsidies en sponsoringen

Kosten
Afschrijvingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Cultuurfestival MM
Sfeerverlichting MM
La Saison Culinaire de L’Euregio
Project Gastvrijheid Loont
Aanloopstraten & evenementen
Cultuur op Zondag & Het Parcours
Mode Maastricht
Wyck Promotie
Winkel info Maastricht (WiM)
Communicatiekosten
Bestuurskosten
Representatiekosten
Algemene kosten
Aftrekbeperking omzetbelasting

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en lasten
Resultaat
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Real 2015

Real 2016

Plan 2017

465.205
54.666
103.706
29.200
62.025
31.360
10.400
54.819

469.866
77.641
104.501
1.759
26.160
113.000
42.133
46.357
43.513

475.000
55.000
90.000
10.000
104.000
28.500
80.000
30.000

811.381

924.930

872.500

1.398
170.603
15.838
14.342
55.324
234.738
38.951
66.238
15.009
59.298
42.030
19.000
19.981
471
4.856
48.730
5.538

4.716
182.121
16.709
11.267
87.008
234.782
12.161
30.898
25.647
69.995
115.598
46.357
16.813
19.142
750
3.411
38.847
7.951

4.500
178.000
17.000
12.000
70.000
235.000
10.000
20.000
17.000
36.500
114.000
90.000
19.000
10.000
1.000
2.000
30.000
7.000

812.345

924.173

873.000

964-

757

500-

1.106

386

500

142

1.143

-
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Facts & figures 2016

W

aar houdt Centrummanagement
zich zoal mee bezig? Wat hebben
we gedaan, waar werkten we aan
mee en wat waren onze hoogtepunten in
het afgelopen jaar? We nemen u graag mee
langs een aantal feiten en cijfers.
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Disclaimer
De informatie in deze publicatie is
met zorg en aandacht samengesteld.
Er kunnen echter op geen enkele
wijze rechten aan worden ontleend.

