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Jullie maken het magisch!
Zoals ieder jaar, wordt ook in 
2017 de Sfeerverlichting weer 
samen met ondernemend 
Maastricht gerealiseerd. Wij 
danken in deze wintereditie 
graag iedereen die dit project 
financieel ondersteunt. Alle 
participanten aan het project, 
zullen in de eerste uitgave van 
2018 vermeld worden.
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Ondernemen in het kernwinkelgebied

KLOPPEND 
WINKELHART van 
MAASTRICHT

In menig cityguide wordt het omschreven 
als hét shop-walhalla van Maastricht. 
Dat deel van de stad dat je niet mag 

missen als je optimaal van je bezoek aan 
Maastricht wilt genieten. Je móet immers 
op het Vrijthof geweest zijn, en dan pik je 
de omliggende winkels en horeca uiteraard 
mee. Het kernwinkelgebied, tussen de Oude 
Servaasbrug, het Vrijthof en de Markt, 
is een stadsdeel met een bijzondere mix 
aan winkels, grote merken en ketens, 
gevestigde namen en nieuwe concepten. Een 
gebied dat ondanks zijn populariteit zijn 
eigen uitdagingen kent. WIM maakte een 
rondje langs een aantal ondernemers uit het 
Kernwinkelgebied.
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‘Het voelt een 
beetje als de 
oude kern, zo 

aan de rand van 
het Vrijthof. Daar 

waar het shophart 
van Maastricht 

ontstond.’

Bas van Dongen

Monique van Leeuwaarden
Festen (Minckelersstraat 1a + 4)
“Midden in de crisis, op zo’n locatie. Dat riep nogal wat 
vragen op toen Nicole en ik zeven jaar geleden onze winkel 
openden in de Minckelerstraat. Maar voor ons concept 
was het pand juist prima. Het concept dat wij met Festen 
wilden neerzetten - winkel en coffeebar ineen - paste ook 
niet in bijvoorbeeld een Grote Staat. We hadden toen echter 
niet kunnen vermoeden dat de straat zo leuk zou worden. 
Inmiddels zijn alle panden gevuld met stuk voor stuk 
bijzondere winkels en concepten, met name op het gebied 
van mode, design en creativiteit. De ontwikkeling van het 
Jekerkwartier heeft bovendien een enorme positieve impact 
gehad op de straat. Nu ook de St. Pieterstraat, Maastrichter 
Heidenstraat en Bredestraat vol leuke winkels zitten, is er 
een heel leuk ‘shop & slenter’ gebied ontstaan tussen het 
O.L.V Plein en het Vrijthof. Kanttekening voor ons? We zijn 
nog steeds een aanloopstraat, worden door de gemeente 
ook zo gezien en ondervinden dus wel hinder, o.a. van 
laden en lossen. Daarnaast zitten we tussen centrum en 
Jekerkwartier in, wat heel leuk is, maar het tegelijkertijd 
ook lastig maakt om in contact te komen met andere 
ondernemers, die veelal een stuk groter zijn dan wij. Samen 
initiatieven ondernemen en bepaalde overlast situaties 
samen aanpakken, is dan lastig. Inmiddels hebben we aan de 
andere kant van de straat een tweede vestiging geopend. Dat 
bevestigt wel dat we erg blij zijn met deze plek.”

Bas van Dongen
Damesmodezaken Depeche en Avanti 
(Platielstraat 2 en Vrijthof 17)
“Mijn familie is in 1975 hier op de Platielstraat gestart 
met Depeche. In die tijd werden er nog auto’s geparkeerd 
op het Amorsplein. Zo lang dus al! We hebben de nodige 
ontwikkelingen meegemaakt in dit gebied. Voor ons is en 
blijft dit een fijne plek. Het voelt een beetje als de oude kern, 
zo aan de rand van het Vrijthof. Daar waar het shophart van 
Maastricht ontstond. Iets wat dit hele stuk zijn charme geeft, 
maar tegelijkertijd ook uitdagingen met zich meebrengt. 
De groeiende populariteit van omliggende stadsdelen zoals 
Jekerkwartier en Sphinxkwartier zijn zeker ook goede 
ontwikkelingen. Die omsluiten dit gebied nu heel mooi en 
maken de stad nog groter en aantrekkelijker. Je merkt dat 
de ‘loop’ daardoor is veranderd, dat is goed. In de aanloop 
naar het Vrijthof ontbreekt het hoe dan ook nooit aan 
mensen, er is altijd volk op de been. Dat betekent echter 
niet dat je niet hoeft te blijven letten op kwaliteit. Ik denk dat 
dat iets is waar we met zijn allen, samen met de gemeente, 
kritisch in moeten blijven. Het idee dat het hier vanzelf wel 
‘vol loopt’ mag geen reden zijn om te soepel te worden 
met bijvoorbeeld het toelaten van bepaalde retailers en te 
veel horeca. Dat is wat mij betreft nog wel een punt van 
aandacht.”

‘Inmiddels 
hebben we aan 
de andere kant 

van de straat een 
tweede vestiging 

geopend. Dat 
bevestigt wel dat 

we erg blij zijn 
met deze plek.’

Monique van Leeuwaarden

‘Er is hier altijd volk. Dat betekent echter niet dat we niet hoeven 
te blijven letten op kwaliteit. Daar moeten we juist met zijn allen, 

samen met de gemeente, kritisch in blijven.’
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Esmee en Maxime Dohmen
Damesmodezaak CHPT8 (St. Amorsplein 12)
Maxime: “Voordat ik vorig jaar samen met mijn zus deze 
winkel opende, heb ik zelf gewerkt in een winkel met 
vestigingen in Wyck en hier in de binnenstad. Toen ik zelf 
op zoek ging naar een pand voor een eigen winkel, stond 
voor mij vast dat dat hier in de binnenstad moest zijn. Er 
gebeurt hier gewoon veel, hier leeft het altijd. Naast de grote 
retailers en ketens is er bovendien voldoende ruimte voor 
nieuwe concepten die voor variatie zorgen. Esmee: “Eigenlijk 
zijn we meteen voor dit pand gevallen. Het is zo’n mooi 
authentiek en karakteristiek pand. Dit soort panden sieren de 
binnenstad van Maastricht absoluut als je het mij vraagt. We 
hebben er inmiddels een jaar opzitten en ervaren dat het hier 
inderdaad bijna het hele jaar rond bruist van evenementen 
en activiteiten.” Maxime: “We hebben de terrassen van de 
horeca op het St. Amorsplein letterlijk voor de deur. In die 
zin zitten we zeker op een zichtlocatie. Al heeft dat ook een 
keerzijde, want door de activiteiten hier voor de deur, die veel 
mensen trekken, word je soms ook letterlijk onzichtbaar. En 
dat is voor ons dan wel weer een uitdaging. Dat is wellicht 
nog wel iets waar we eens samen met andere ondernemers 
uit dit gebied, die dit ook ervaren, over van gedachten willen 
wisselen.”

‘Het is zo’n mooi 
authentiek en 

karakteristiek pand. 
Dit soort panden sieren 

de binnenstad van 
Maastricht.’

Maxime (l) en Esmee (r) Dohmen
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Patrick Meijers
Herenmodezaak Atelier Maestricht (Platielstraat 6)
“Eigenlijk is het heel simpel, mijn winkel heeft passanten 
nodig, het liefste de hele dag door, en als je die ergens 
vindt, dan is dat hier! Dat ik mijn winkel aan deze kant 
van de brug zou openen, te midden van grote merken en 
retailers, stond voor mij dan ook vast. De events op het 
Vrijthof, over het algemeen profiteer je daar bijna altijd wel 
van. Afhankelijk van het type event en de mensen die het 
trekt, is dat de ene keer wellicht minder, maar de andere 
keer dan juist weer veel meer. Dat geldt ook voor de horeca 
aan de overkant van de straat waardoor mensen ’s avonds 
langs je etalage wandelen of vanaf het terras op je winkel 
uitkijken. Alle panden in de straat hebben momenteel een 
mooie invulling. De combinatie van horeca en winkels, stuk 
voor stuk gevestigd in mooie authentieke panden, maakt de 
Platielstraat uniek. Dat mogen we best iets harder roepen. 
Daarover ben ik momenteel in gesprek met een aantal 
collega’s uit de straat. Samen kunnen we de Platielstraat 
neerzetten als een bijzondere plek aan de rand van het 
Vrijthof die eigenlijk altijd bruist.”

Patrick Lieben
River Woods, Vingino en de
van Delft Pepernotenfabriek winkels
“Met winkels als River Woods en Vingino wil je eigenlijk 
nergens anders zitten dan hier in het winkelhart waar je 
‘concullega’s’ ook zitten. Juist die combinatie, die mix van 
grote merken, retailers, ketens, maar ook de kleinere 
zaken én een gevarieerd horeca-aanbod, maken van dit 
kernwinkelgebied zo’n sterk stuk. Ik denk dat we er met 
zijn allen voor moeten zorgen dat we die goede mix in stand 
houden. Voor Van Delft is dit elk jaar de reden om voor de 
pepernoten pop-up stores bewust voor dit stuk te kiezen. Dit 
jaar zelfs met twee tijdelijke vestigingen. Maastricht scoort 
op dit moment erg goed als stad met weinig leegstand, 
met name in dit stuk. Daar mogen we trots op zijn. Als 
retaildirecteur voor River Woods Nederland reis ik door 
het hele land en word ik daar regelmatig aangesproken op 
het feit dat Maastricht het zo goed doet in vergelijking met 
andere steden. Uitdagingen voor dit gebied zijn er zeker. 
Juist het feit dat er zoveel verschillende ondernemers kleur 
geven aan dit gebied, groot en klein, en de ketens vanuit 
hoofdkantoren elders in het land worden aangestuurd, 
betekent dat het soms lastig is om je als ondernemers 
samen te pakken en initiatieven te tonen. Dat neemt niet weg 
dat we elkaar toch zoveel mogelijk moeten blijven opzoeken.”

‘Uitdagingen 
voor dit gebied 
zijn er zeker.’

Patrick Lieben

‘Samen kunnen we de 
Platielstraat neerzetten 
als een bijzondere plek 

aan de rand van het 
Vrijthof die eigenlijk 

altijd bruist.’
Patrick Meijers

‘De groeiende populariteit 
van omliggende stadsdelen 

zoals Jekerkwartier en 
Sphinxkwartier hebben een 

positieve impact.’
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S inds 1 januari 2016 geldt een nieuw 
uitstallingenbeleid voor de detailhandel 
in Maastricht. Met dit aangepaste 

beleid maakt de gemeente Maastricht 
het gemakkelijker voor ondernemers 
om zaken als bloembakken, een bord of 
winkelpresentatie voor hun zaak te zetten. 
Daarnaast stelt de gemeente ondernemers, 
die meer willen dan beschreven in het 
basisbeleid, in de gelegenheid om op 
straatniveau gezamenlijk een ‘straatplan’ 
ontwikkelen ter verbetering van het leef- en 
winkelklimaat in hun straat. 

Update straatplannen

AAN DE SLAg
MET EEN

 STRAATPLAN… 
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Op dit moment liggen er vier uitgewerkte straatplannen bij de gemeente Maastricht en is een vijfde plan in aantocht. Door 
ondernemers uit de Sporenstraat, de Mariastraat, de Minckelersstraat en de Maastrichter Smedenstraat zijn in de afgelopen 
periode plannen uitgewerkt en bij de gemeente ingediend. Wim Jan Doelman, Projectleider Stratenplannen Gemeente 
Maastricht: “De gemeente is erg blij dat ondernemers uit de binnenstad zelf meedenken over het wel en wee in hun straat. De 
plannen die we inmiddels ontvangen hebben, bevatten waardevolle input. Samen met de betreffende ondernemers zijn we nu in 
gesprek en bekijken we hoe we met kleine aanpassingen op korte termijn al verbeteringen kunnen treffen. Vanuit de gemeente 
zien we de plannen als een soort ‘pilot projecten’ om ervaring op te doen met bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes of het 
plaatsen van bankjes. Op deze manier kunnen we achterhalen wat het effect is. Grotere aanpassingen vergen meer tijd vanwege 
de benodigde vergunningen of beleidsaanpassingen. Voor de vaststelling van de straatplannen is besluitvorming van het college 
nodig. Het is hoe dan ook een ‘win-win situatie’. Het heeft voor ondernemers en gemeente Maastricht absoluut een toegevoegde 
waarde om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn over wat er leeft en speelt in de binnenstad.”

Jorrit Consten, eigenaar Darq Maastricht, diende een 
straatplan in namens ondernemers uit de Maastrichter 
Smedenstraat:
“Al vanaf het moment dat we deur van Darq openden, 
kriebelt het bij ons om iets met dit stukje te doen. Het is 
jammer dat de aanloop naar zo’n mooi winkelgebied als het 
Stokstraatkwartier, niet de uitstraling heeft die het verdient. 
De Maastrichter Smedenstraat met zijn karakteristieke 
bogen en mooie winkels, wordt nu nog te veel gebruikt als 
verbindingsstraat, terwijl mensen er eigenlijk wat langer 
zouden moeten verblijven. In andere steden is een straat 
met mooie boetieks onder klassieke bogen vaak een extra 
sfeervolle en daardoor favoriete winkelstraat. Daar mogen 
we hier ook meer op inzetten. Met de juiste verlichting, 
aankleding en zitplekken zou je dit moeten kunnen 
realiseren. Daarmee zou het pleintje rondom het beeld van 
de ‘Mestreechter Geis’ ook veel meer de uitstraling van een 
pleintje krijgen. Nu wordt het nog te veel gebruikt om te 
laden en lossen en er staan er vaak auto’s. Die suggesties en 
ideeën vind je terug in ons straatplan. Ik heb het idee dat het 
goed ontvangen is door de gemeente, we zijn in ieder geval 
met elkaar in gesprek, en daarmee is een eerste stap in de 
goede richting gezet. Ik heb goede hoop dat Maastricht er in 
de toekomst een mooi sfeervol pleintje en straat met bogen 
bij heeft als entree naar het Stokstraatkwartier.”

Martin Pasman, eigenaar No Label, diende een straatplan 
in namens ondernemers uit de Minckelersstraat:
“Hoewel de Minckelersstraat zich in de afgelopen jaren 
ontwikkeld heeft tot een leuke winkelstraat met allerlei 
creatieve concepten op mode- en designgebied, zijn we nog 
steeds een aanloopstraat. Dat betekent dat we veel overlast 
ondervinden van laad- en losverkeer. Bovendien wordt er 
de hele dag gefietst en rijden er zo nu en dan auto’s.  Het 
stratenplan dat wij hebben ingediend, heeft met name 
betrekking op het verkeersbeleid. Daarnaast ook op het 
aanbrengen van zogenoemde ‘geveltuintjes’, begroeiing van 
onze gevels, zoals je dat bijvoorbeeld ook in de Koestraat 
ziet. We zouden heel graag zien dat er een oplossing komt 
voor de hoek Minckelersstraat / Achter het Vleeshuis die nu 
erg rommelig is omdat er veel fietsen worden geplaatst en 
vanwege het grote aanplakbord dat beklad en volgehangen 
wordt. Ons idee is om er een ‘verticale tuin’ van te maken, 
oftewel een groene invulling te geven aan die hoek. Mogelijk 
worden er eenzelfde soort houten banken geplaatst als in 
Wyck rondom de nieuwe fietsenstalling. Aan ideeën over hoe 
je met een paar kleine ingrepen meer sfeer in de straat zou 
kunnen aanbrengen, ontbreekt het bij ons niet. Het is heel 
fijn dat de gemeente openstaat voor onze ideeën. Uiteraard 
hopen we snel iets terug te zien van de suggesties die we 
hebben aangedragen.”

Wat is een uitstalling?
Een uitstalling is alles wat direct voor de gevel van 
een pand op de stoep wordt geplaatst om aandacht te 
vestigen op de winkel of onderneming die in dat pand 
gevestigd is. Bijvoorbeeld een bloembak, reclamebord of 
winkelpresentatie.

Geen vergunning nodig
Het bescheiden basisbeleid beschrijft welke uitstallingen 
ondernemers zonder vergunning en dus zonder kosten 
kunnen plaatsen. Meer informatie vindt u op 
www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/beleid/
openbare-ruimte/uitstallingenbeleid

Aan de slag?
Wilt u aan de slag met een straatplan? Neem contact op via 
openbareruimte@maastricht.nl.
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M et zoveel verenigingen en bijzondere gezamenlijke initiatieven voor 
ondernemers in de stad, is het 

tijd voor een kijkje achter de schermen. 
In deze rubriek stellen we hen dan ook 
graag aan je voor. Waarom hebben juist 
deze ondernemers zich verenigd en wat 
zijn hun ambities en plannen voor de 
toekomst? In deze uitgave een gesprek met 
Toine Scheerens, bestuursvoorzitter van de 
Stichting Samenwerkende Hotels Maastricht 
(SAHOT).

Toen en nu 
De SAHOT werd zo’n 35 jaar geleden opgericht door drie 
hoteliers om zich te wapenen tegen de grote ketenhotels. 
SAHOT is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een stichting 
waarbij inmiddels zo’n 15 hotels zijn aangesloten. Dat zijn 
nu zowel hotels van privéondernemers alsook de grote 
ketenhotels. SAHOT staat anno 2017 niet meer alleen voor 
het individuele belang, maar zeker ook voor het collectieve 
belang. “We zijn een sterk collectief en werken nauw samen 
met partijen, waaronder de gemeente, om ervoor te zorgen 
dat onze bedrijfstak serieus wordt genomen. Zeker voor 
Maastricht en omgeving is toerisme een grote en belangrijke 
speler. Er gaat veel geld in om en het zorgt voor veel 
werkgelegenheid. We behartigen de belangen van de stad 
en zorgen dat de stad zich op een duurzame en kwalitatieve 
manier ontwikkelt. Het moet niet alleen nu, maar ook over 
vijf jaar goed werken. Een sterke langetermijnvisie is dus erg 
belangrijk,” aldus bestuursvoorzitter Toine Scheerens. 

Samen sta je sterker
Scheerens: “We worden door de gemeente Maastricht gezien 
als dé belangenbehartiger van hotels in de stad. We staan 
niet alleen voor SAHOT, maar ook voor de hotelbranche 
zelf. Zo’n 80% van de Maastrichtse hotels is dan ook bij ons 
aangesloten. De meeste hotels sluiten zichzelf direct aan, 
omdat je samen sterker staat dan alleen.” Maandelijks 
komen de aangesloten hotels bijeen om te praten over zaken 
als de bezetting, de kamerprijzen, de werkgelegenheid en de 
laatste ontwikkelingen in de stad. Zo’n samenwerking levert 
natuurlijk heel wat voordelen op. Zo is er een gezamenlijke 
geldpot waar SAHOT de initiatieven die Maastricht ten 
goede komen, steunen. Ook is SAHOT lid van Maastricht 
Marketing/VVV Maastricht. Daarnaast hebben ze regelmatig 

overleg met de gemeente en beschikken ze over een zetel 
in het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). 
“De samenwerking aangaan met al deze partners is voor 
ons het allerbelangrijkste, mede daardoor hebben we al 
veel positieve resultaten geboekt,” vertelt Scheerens. “Zo 
is SAHOT verantwoordelijk geweest voor de oprichting van 
het Maastricht Convention Bureau (MCB) en de Stichting 
Stimuleringsfonds Overnachtingen Maastricht (SOM). Ook 
heeft de vereniging de hotelnota tot stand gebracht. Daar 
dienen alle hotels, die zich nieuw in de stad vestigen, zich 
aan te houden.”

Het belang van de stad 
Iets waar Toine zich enigszins zorgen over maakt, is de 
opvulling van de leegstand. “Retail wordt vaak vervangen 
door horeca. Soms vind ik dat er door de gemeente te 
makkelijk wordt omgegaan met leegstand. We hebben 
de retail hard nodig, anders loopt er dadelijk niemand 
meer rond om te shoppen. De hotels, retail en de 
horecaondernemingen bepalen tenslotte samen het gezicht 
en de kwaliteit van de stad. Door in gesprek te gaan met de 
gemeente probeert SAHOT deze kwaliteit te bewaken. We 
willen uiteindelijk met z’n allen hetzelfde: een leefbare stad,” 
aldus de bestuursvoorzitter.

Een vereniging stelt zich voor...
STICHTINg SAMENWERKENDE HOTELS MAASTRICHT (SAHOT)

Toine Scheerens

‘We willen 
uiteindelijk 

met z’n allen 
hetzelfde: een 
leefbare stad.’



EXTRA KOOPMOMENTEN DECEMBER
De meest drukke, maar gezellige dagen van 
het jaar komen er weer aan. Net als andere 
jaren, zijn er in de binnenstad van Maastricht 
en Wyck daarom extra koopmomenten in de 
decembermaand.

Sinterklaas: Vrijdag 1 en zaterdag 2 december 
2017: geopend tot 19:00 uur
Kerst: Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 
december 2017: geopend tot 21:00 uur
Zondagen 24 & 31 december 2017: geopend van 
12:00 – 18:00 uur*
*Sommige winkels zullen 24 & 31 december 17:00 uur als 

sluitingstijd hanteren.

 
Verder is er elke donderdag de reguliere 
koopavond tot 21:00 uur.

CONCHI PIZZUTO VERLAAT 
CENTRUMMANAgEMENT MAASTRICHT
Per 1 oktober heeft Conchi Pizzuto het team van 
Centrummanagement verlaten. Ze is inmiddels 
naar Berlijn geëmigreerd om daar te gaan werken 
bij een online marketingbureau. Haar taken binnen 
Centrummanagement worden voorlopig intern 
verdeeld. Bovendien blijft Conchi nog wel voor 
enkele uurtjes actief als projectmanager van ‘Wyck 
Promotie’. Conchi is voor vragen en suggesties 
m.b.t Wyck Promotie te bereiken via info@wyck.nl.

NIEUW! MADE IN MAASTRICHT AWARD
Sinds 2012 reikt de gemeente Maastricht de 
Maastricht Awards uit en spreekt hiermee haar 
waardering uit voor de vele ondernemers die 
Maastricht kiezen als vestigingsplaats. Voor de 
uitreiking in 2017 is gekozen om, in tegenstelling 
tot voorgaande jaren, één Award uit te reiken: de 
‘Made in Maastricht Award 2017’. De uitreiking 
vond plaats op 20 november van 11.30-14.30 
in het Eiffelgebouw, met als winnaar: Blanche 
Dael! Met het uitreiken van de bijzondere award 
op deze locatie wordt een relatie gelegd met 
de expositie over Maastrichtse maakbedrijven 
‘Groeten uit Maastricht – expo over innovatief 
ondernemerschap’. De expositie vindt van 11 
november 2017 t/m 7 januari 2018 plaats in 
het Eiffelgebouw. Meer weten? Bezoek www.
gemeentemaastricht.nl/maastricht-awards

KORT NIEUWS
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Maastricht International Fair 
2017 - Munten, Bankbiljetten 
& Edelmetalen
8 - 10 dec 2017

Essential Indoor
9 - 10 dec 2017

InterClassics Maastricht
11 - 14 jan 2018

International Army Show: 
Winter Edition
20 jan 2018

Mega Vlooienmarkt
20 - 21 jan 2018

Second Home
27 - 28 jan 2018

3D Medical Expo
30 - 31 jan 2018

Carmina Burana
3 feb 2018

MSc Fair UM
6 feb 2018

Tattoo Convention
17 - 18 feb 2018

Het Zwanenmeer
28 feb 2018

Al gezien? MECC Maastricht 
presenteerde onlangs een 
nieuw logo en een nieuwe 
huisstijl die beter past bij een 
organisatie die klaar is voor 
de toekomst én die aansluit 
bij de branding van de stad 
Maastricht.

www.mecc.nl

MECC AgENDA
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W at zou Kerstmis in Maastricht 
zijn zonder die magisch mooie 
kerstverlichting? Dan was 

er sowieso geen sprake van ‘Magisch’ 
Maastricht. En de donkere en gure 
decembermaand, die zou een stuk minder 
aangenaam zijn. Verlichtingsbedrijf 
Avontuur Limburg verzorgt al zo’n zeven 
jaar de verlichting in de stad. En hoewel 
het voor velen ieder jaar weer schrikken 
is als de mannen met hun hoogwerkers in 
oktober beginnen, is het inmiddels een 
vertrouwd gezicht geworden bij aanvang van 
de wintertijd.  

Magisch
MOOIE LAMPJES...
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“Nu al?” Dat is wel de meest gehoorde opmerking vertelt 
Carlo Maessen, vestigingsmanager Avontuur Limburg. 
Begonnen met Maastricht en Roermond, worden alle grote 
steden in Limburg inmiddels door de Limburgse vestiging 
van Avontuur Thema-Vormgevers uit Eijsden voorzien van 
sfeerverlichting. “We beginnen ieder jaar op 1 oktober, dan 
mag het officieel ook pas. Die tijd hebben we echt heel hard 
nodig, gelet op de hoeveelheid werk,” aldus Carlo. 

Uitdagingen
Regen of vrieskou. Een dag niet op pad gaan, is geen optie in 
de periode oktober - december. Om 7 uur ’s ochtends starten 
ze om rond 18 uur ’s avonds weer terug te keren in Eijsden 
waar ze de auto’s vervolgens klaarmaken voor de volgende 
dag. Uitdagingen? “Die zijn er na die jaren in elke stad nog 
steeds,” vertelt Carlo. “Regels, vergunningen en welstand, 
om maar iets te noemen. Daarnaast zijn er in iedere stad 
altijd wel bewoners en ondernemers die het als overlast 
beschouwen en ongeduldig worden als we te lang voor hun 
zaak bezig zijn. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te 
houden met iedereen in de stad. Maar helemaal zonder 
afzettingen, opstoppingen en geluid gaat dat natuurlijk niet. 
Het resultaat maakt gelukkig altijd weer veel goed.”

Thema per stad
Met zoveel steden die jaarlijks van sfeerverlichting moeten 
worden voorzien, zou je kunnen denken dat het gevaar op de 
loer licht dat de verlichting in die steden op elkaar gaat lijken. 
Volgens Carlo is dat echter niet aan de orde. “Iedere stad 
heeft zijn eigen lichtplan. Zo’n plan komt tot stand op basis 
van onze adviezen, de regels van de welstand en de wensen 
van ondernemers. Iedere stad heeft zijn eigen thema. Zo 
heeft Valkenburg een eigen kerstboom logo dat terugkomt 
in de sfeerverlichting, in Roermond zijn het Roermondse 
Skyline ornamenten, in Venlo sterren en Maastricht is de 
‘bollenstad’.” 

Maastricht als voorloper
Carlo: “Maastricht wordt overigens gezien als een voorloper. 
Er zijn best wat ideeën vanuit Maastricht die we elders in het 
land terugzien. Neem de bollen van het O.L.V. Plein, die zie je 
nu bijvoorbeeld ook op het Leidseplein in Amsterdam. Maar 
eerlijk is eerlijk, ze hangen nergens is zo’n mooie sfeervolle 
setting als in Maastricht met het decor van de O.L.V. 
Basiliek, de historische gevels en de terrassen eronder. 
Maastricht heeft met haar magische verlichting de toon 
gezet voor andere steden. Die willen en kunnen nu niet meer 
achterblijven.” 

“Die ‘Wow factor’, daar doe je het stiekem wel voor. Om 
daaraan te kunnen bijdragen, dat maakt dit werk ieder jaar 
weer speciaal. Voor mij geldt: Hoe ingewikkelder de klus, 
hoe leuker. Maar volgens mij geldt dat voor ons allemaal. 
De grote kerstboom bij Mosae Forum in Maastricht is 
bijvoorbeeld zo’n uitdaging. Daar wagen de meeste van mijn 
collega’s zich liever niet aan. Die moet helemaal vol hangen, 
dat vereist een bepaalde techniek. Dit wordt de laatste jaren 
eigenlijk al standaard aan mij overgelaten. Je merkt dat de 
ervaring die we elk jaar opdoen, steeds meer zijn vruchten 
afwerpt. We raken goed op elkaar ingespeeld en doen dit 
echt als team.”
—Tom Castro, sinds 5 jaar werkzaam voor Avontuur

“De afwisseling, het resultaat en dan de reacties van mensen 
als het klaar is. Dat blijft leuk. De Bijenkorf is wel een van 
mijn favoriete plekken. Dat is technisch allemaal net iets 
ingewikkelder, daar verheug ik me elk jaar op. Ondanks dat 
we de stad nu wel enigszins kennen, moet je toch iedere keer 
weer behoorlijk creatief zijn om te kunnen anticiperen op een 
situatie. Zo kent iedere stad wel weer zijn eigen uitdagingen. 
De ene stad heeft een ideale stroomvoorziening, maar wel 
heel strenge regels vanuit de welstand. In een andere stad 
is dat juist weer andersom. Dat houdt het elk jaar weer 
spannend. Saai wordt het in ieder geval nooit. ”
—Max van Baal, sinds 6 jaar werkzaam voor Avontuur

‘Maastricht heeft met haar magische verlichting de 
toon gezet voor andere steden. Die willen en kunnen 

niet meer achterblijven.’
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N aast een vast team met medewerkers 
dat dagelijks aan het werk is, kent 
Centrummanagement Maastricht ook 

een eigen bestuur dat bestaat uit zeven 
bestuursleden. graag stellen we hen in de 
komende edities aan je voor. In deze editie 
bestuurslid Rino Soeters. Rino, algemeen 
directeur/eigenaar LBg Hotels, is sinds 
2016 actief binnen het bestuur en neemt de 
portefeuille (zakelijk) Toerisme, Marketing 
& Promotie voor zijn rekening.

Even voorstellen...
RINO SOETERS: BESTUURSLID 
CENTRUMMANAgEMENT 

Bewondering
Lang hoefde Rino niet na te denken toen hij vorig jaar 
benaderd werd voor een functie in het bestuur van 
Centrummanagement. “Als ondernemer in Maastricht heb 
ik de laatste jaren met bewondering kunnen aanschouwen 
welke ontwikkeling Centrummanagement Maastricht 
heeft doorgemaakt. Van een ‘belangenbehartiger’ op 
de achtergrond naar een proactieve speler die majeure 
projecten initieert voor de stad. Het huidige team weet 
daadwerkelijk betekenis te geven aan haar rol als verbinder 
in de stad,” aldus Rino. “Ze weet het gezamenlijk belang 
voorop te stellen en is daarmee uitgegroeid tot een 
volwaardige partner voor zowel de gemeente als voor 
ondernemers in de stad.”

Andere kijk op marketing
Vanuit zijn vakgebied als marketeer, ziet Rino voor zichzelf 
binnen het bestuur een taak weggelegd om het team van 
Centrummanagement en haar bestuurders mee te nemen 
in een andere kijk op marketing. Rino: “Aan de hand van 
‘best practises’ zoals ik ze in mijn dagelijks werk tegenkom, 
probeer ik het bestuur te inspireren met nieuwe en andere 
inzichten. Ergens zie ik mijzelf ook wel als ambassadeur van 
een Maastricht dat zich openstelt voor de juiste invloeden 
van buitenaf, die kunnen bijdragen aan de branding van de 
stad. Naast de hotels in Maastricht, beschikken we als LBG 
ook over een hotel in Amsterdam. Op het eerst gezicht zou 
je Maastricht en Amsterdam misschien niet zo snel met 
elkaar vergelijken, maar als je goed kijkt, zie je dat je best 
wat parallellen kunt trekken en dat ze met dezelfde issues 
worstelen. Mijn ervaring vanuit Amsterdam neem ik graag 
mee ter inspiratie.” 

Keuze voor kwaliteit
Naast actuele en praktische agendapunten waaronder 
goede wifi binnen de singels, de Heiligdomsvaart in 2018 en 
de aankomende verkiezingen, is het bestuur volgens Rino 
vooral bezig met mee te denken over een langetermijnvisie 
voor de stad. “Hoe zorgen we met respect voor de rijke 
historie, samen voor een goede toekomst? Wij plukken 
nu de vruchten van de economische voorspoed, maar er 
zal heus weer een crisis komen en hoe zorgen we dat we 
dan overeind blijven,” aldus Rino. “Het is belangrijk om in 
generaties te denken. Uiteindelijk willen we de stad toch in 
goede staat nalaten voor volgende generaties. Als je het mij 
vraagt, is kwaliteit daarbij leidend. Het is belangrijk om als 
stad een duidelijke signatuur te hebben en keuzes te maken 
wat we als stad willen zijn. Goed naar ons DNA kijken en 
geen enkele concessies doen aan kwaliteit. We zijn als stad 
altijd best goed geweest in waken over kwaliteit. Als we daar 
consequent in blijven, kan ons dat nog veel verder brengen in 
de toekomst.”

Kijk op www.cmmaastricht.nl/bestuur voor meer informatie 
over het bestuur van Centrummanagement Maastricht.

Rino Soeters

‘Hoe zorgen we 
met respect voor 
de rijke historie, 
samen voor een 

goede toekomst?’
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Expo in Eiffelgebouw toont transitie van 
Maastrichtse maakbedrijven 

MADE IN
MAASTRICHT

S inds 11 november is de expositie 
‘groeten uit Maastricht - expo over 
innovatief ondernemerschap’ open 

voor het publiek. Op initiatief van gemeente 
Maastricht vindt deze expo plaats op de 
eerste verdieping van het gerestaureerde 
Eiffelgebouw in Maastricht: een krachtig 
symbool van transitie. Bezoekers maken 
kennis met Maastrichtse maakbedrijven, die 
met hun producten een visitekaartje voor 
de stad afgeven, in sommige gevallen zelfs 
wereldwijd. 

Bij een bezoek aan de expo stap je als bezoeker als het 
ware in de wereld van Maastrichtse makers. Je herontdekt 
de oudste industriestad van Nederland en krijgt een kijkje 
achter de schermen bij toonaangevende maakbedrijven uit 
Maastricht. De expo stelt vragen en ondernemers geven 
antwoorden door inspirerende verhalen te vertellen en 
innovaties te tonen. Bovendien geeft de expo een goed 
beeld van de producten en diensten waarmee zij vandaag 
de dag Maastricht op de (wereld)  kaart zetten. ‘Made in 
Maastricht’ is bedoeld voor ondernemers en professionals, 
werkzoekenden, studenten en scholieren en natuurlijk alle 
bewoners en bezoekers van Maastricht! 

Bewondering voor maakindustrie
Als de oudste industriestad van Nederland pakt Gemeente 
Maastricht samen met het bedrijfsleven de handschoen 
op om deze sector en haar spin off bij bewoners en 
bezoekers onder de aandacht te brengen. “Gelukkig 
kijken we tegenwoordig weer met bewondering naar de 
maakindustrie”, zegt wethouder Aarts. “Maastricht innoveert 
al meer dan 150 jaar, dankzij de combinatie van aanwezige 
kennis, onderzoek en ondernemerschap. Ik ben telkens 
weer onder indruk van verhalen van ondernemers. Of het nu 

gaat over geavanceerde medische technieken, de ambitie 
om de wereld te bevrijden van landmijnen of over hoe je van 
spijkerfabrikant doorgroeit tot wereldwijde marktleider in 
geleiders. Deze expo laat zien dat we trots mogen zijn op 
onze ondernemers. Ik hoop dat de expo veel bezoekers, ook 
jongeren zal inspireren”. 

Brede randprogrammering
De expo wordt begeleid door een intensief randprogramma 
dat in nauwe samenwerking met partners is opgesteld. 
Daarmee wordt een interessant platform geboden aan 
ondernemers, studenten, scholieren en werkzoekenden. 
Met specifieke programmaonderdelen krijgen zij een extra 
inkijk bij de deelnemende bedrijven en mogelijkheden om te 
netwerken. Zo vond er op 13 november een ZZP-event plaats, 
zijn er elke week rondleidingen en komt er een euregionaal 
netwerkevent voor ondernemers.

Sphinxpassage
Steeds meer oude Sphinxpanden krijgen een spannende 
herbestemming en vormen samen het Sphinxkwartier. 
Om (nieuwe) bezoekers en gebruikers het rijke verhaal van 
dit industriële erfgoed mee te geven, is in november een 
openbare, 120 meter lange galerij, ook wel ‘Sphinxpassage’, 
ingericht. Tussen de Pathé-bioscoop en het Eiffelgebouw 
wordt de geschiedenis van de Sphinxfabriek in al zijn facetten 
verteld aan de hand van afbeeldingen en objecten gedrukt op 
wandtegels.

De groeten van...
Bezoek de expo en krijg de groeten van: Royal 
Mosa, Thomas Regout, Sappi, Johnson-Matthey, 
Mora, Greentom, Vectioneer, ENCI, Mine Kafon, 
Bisschopsmolen, Maison Blanche Dael, Brightlands 
Maastricht Health Campus, Steelport, Maastricht, 
Customer Service Valley en vertegenwoordigers van
de creatieve industrie.

gaat over geavanceerde medische technieken, de ambitie 
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O nder het motto ‘Slim en goedkoop naar 
hartje stad’ wil Maastricht Bereikbaar 
regionale bezoekers van Magisch 

Maastricht verleiden tot een alternatief voor 
de auto. Net als tijdens de afsluiting van 
de Noorderbrug, doen we ook dit keer een 
beroep op ondernemers om de stad zo goed 
mogelijk bereikbaar te houden tijdens de 
drukste (weekend-)dagen van het jaar. Zorg 
jij ook voor beweging?

Bereikbaarheid van het centrum
tijdens Magisch Maastricht

SLIM EN 
gOEDKOOP
NAAR HARTJE 
STAD
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Elke beweging telt!
Elke auto minder op de weg telt voor een beter bereikbare 
en gastvrije stad. Daarom roepen we iedereen op om in 
beweging te komen. Als ondernemer kun je een bijdrage 
leveren, door je gasten/bezoekers te attenderen op de 
slimme reisacties. Alle informatie is te vinden op www.
maastricht-bereikbaar.nl/magisch. Aanvullend ontvangen 
ondernemers in de binnenstad  handige visitekaartjes die bij 
de kassa of balie kunnen worden uitgereikt. Verder kun je 
ook de Slimme Kaart met actuele reisinformatie gemakkelijk 
toevoegen aan je eigen website. Zo help je jouw gasten op 
weg. Online kan er verwezen worden naar de Slimme Kaart 
van Maastricht bereikbaar. Deze is ook gemakkelijk te 
embedden op je eigen website. Zo helpt iedereen makkelijk 
mee aan een bereikbaar centrum. Wil je meer weten over 
acties en wat jij kunt doen in de communicatie? Meld je bij 
Esther Saris, projectleider bezoekersaanpak Maastricht 
Bereikbaar via esther.saris@maastricht-bereikbaar.nl. 

Hoe verder in 2018? 
Maastricht werkt nog steeds hard aan een betere 
bereikbaarheid. De afbouw van het totale verkeerssysteem 
voor A2 Maastricht duurt nog tot aankomend voorjaar 
en eind 2018 moet de volledige infrastructuur van het 
project Noorderbrugtracé klaar zijn. Dat neemt niet weg 
dat bereikbaarheid gewoon op de agenda blijft staan als 
de werkzaamheden zijn afgerond. Vanuit gastvrijheid,  
duurzaamheid en marketing blijft het belangrijk om 
bezoekers op topdagen te stimuleren om slim naar hartje 
stad te reizen. Om hiervoor nieuwe OV-acties uit te denken 
gaan we begin 2018 graag met de regionale vervoerder 
Arriva en andere stakeholders aan tafel.

Blijf op de hoogte
De nieuwsbrief van Maastricht Bereikbaar informeert je 
tweewekelijks over de bereikbaarheid van stad en regio, 
slimme reisalternatieven en acties.  Aanmelden kan via: 
www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuwsbrief.

Voordelige reisacties in december
De gehele maand december zijn er acties om voordelig 
naar Maastricht te reizen en de verkeersdrukte in en 
om de stad te mijden.  

In het weekend voor EUR 2 met trein of bus
Tijdens de weekenddagen van Magisch Maastricht 
2017 kunnen bezoekers uit Zuid-Limburg voor slechts 
EUR 2,- p.p. (dagretour) vanuit Sittard-Geleen en 
Parkstad met de Arriva-trein of vanuit Vaals met 
buslijn 350, naar centrum Maastricht reizen. Dit 
product is uitsluitend te koop als e-ticket via de website 
van Maastricht Bereikbaar, zolang de voorraad strekt 
(op=op).

Park + Ride
• P+R Maastricht Noord is inmiddels welbekend. De 
combinatie van gratis parkeren en voor EUR 2 p.p. 
(dagretour) of EUR 5.- voor 3-5 personen met lijn 10 
naar centrum Maastricht scoort goed bij reizigers. 
Tijdens Magisch Maastricht zijn er tijdelijk 175 extra 
parkeerplekken beschikbaar. Is het terrein vol? 
Dan wordt er automatisch doorverwezen naar P+R 
Maastricht Zuid.
• Bij P+R Maastricht Zuid geldt een vergelijkbaar 
arrangement, maar dan als combi-ticket. Als je voor 
EUR 2,- (dagretour p.p.) met buslijn 10 naar het 
centrum reist en ook met die bus weer terug, parkeer 
je die dag gratis in P5 van MECC Maastricht. 
• Ook aan Belgische gasten uit de richting van Lanaken 
is gedacht. In afstemming met gemeente Lanaken is 
parkeren op het parkeerterrein aan de Engelse Hof 
gratis. Vanaf halte Lanaken Cultureel Centrum aan 
de Breulsstraat reis je verder met de bus. Reguliere 
kosten enkele rit: vanaf EUR 1,80 (via app of sms-
ticket) of EUR 3,- (ticket via chauffeur) p.p.

Park + Walk 
Onverminderd gelden gereduceerde parkeertarieven 
op de Park+Walk-locaties aan de randen van het 
centrum, zoals bij het Stadspark of op P-Cabergerweg 
en (in het weekend) in P-Bonnefanten. Tip voor 
bezoekers: parkeer aan de kant van de Maas 
waar je vandaan komt. Zo vermijd je de mogelijke 
verkeersdrukte op de Noorderbrug of Kennedybrug.

NS Spoordeel
Maastricht Marketing heeft samen met NS en lokale 
ondernemers ook slimme acties uitgewerkt voor 
reizigers die van verder weg komen.

Ook dit jaar biedt Maastricht Bereikbaar weer verschillende acties aan om slim en voordelig 
naar Magisch Maastricht te reizen. Dat gebeurt in samenwerking met veel partijen, waaronder 
Centrummanagement Maastricht en Maastricht Marketing. 

‘Elke auto minder
op de weg telt voor

een beter bereikbare
en gastvrije stad.’
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O p dinsdag 17 oktober, Wereldarmoededag, vond de lancering plaats van ‘Quiet 
Community Maastricht’. Onder het motto ‘Wij maken lawaai voor stille armoede’ 
werd die middag in het Theater aan het Vrijthof op ludieke wijze het startsein 

gegeven voor het initiatief dat in 2015 in Tilburg ontstond en nu naast Maastricht, ook 
Den Bosch en groningen heeft bereikt. 

NIEUW! QUIET COMMUNITY MAASTRICHT

Plek in de maatschappij
Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én 
verzachten. Elke Community werft lokale sponsors om haar 
‘members’ om beurten via een digitaal systeem iets aan 
te bieden wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen. 
Daarnaast betrekt Quiet mensen in een armoedesituatie 
opnieuw bij de samenleving. Door hen letterlijk lid (member) 
te maken van de gemeenschap (community) vinden zij een 
nieuwe plek in de maatschappij. Quiet biedt hen de kans 
om in beweging te komen en hun talenten te ontdekken, 
bijvoorbeeld als vrijwilliger. “Op die manier iets bijdragen aan 
de maatschappij is goed voor hun zelfvertrouwen én voor de 
mensen die ze daarmee helpen,” zo stelt Peter Paul Muijres, 
projectleider Quiet Community Maastricht. 

Armoede in Maastricht
De Quiet Community is een armoedeproject dat tot stand 
is gekomen zonder tussenkomst van de gemeente, maar 
dat wel door de gemeente wordt ondersteund. Volgens 
wethouder Andre Willems, aanwezig tijdens de lancering, 
vormt Quiet Community een waardevolle en hoognodige 
aanvulling op bestaande armoedeprojecten in Maastricht. 
Want ook een stad als Maastricht, die volgens sommigen een 
‘gouden eeuw’ beleeft, heeft in ruime mate met armoede 
te maken. Eén op de acht mensen in Nederland leeft op 
of onder de armoedegrens. In Maastricht ligt dat cijfer 
zelfs nóg hoger, aldus de wethouder. Peter Paul: “Quiet 
Community Maastricht gaat in eerste instantie van start 
met zo’n 150 leden. Dit zijn overwegend mensen die op dit 
moment afhankelijk zijn van de voedselbank. Het idee is 
dat het project - dat bedoeld is om het probleem van de 
armoede maatschappelijk bespreekbaar en toegankelijk te 
maken, maar ook om schaamte weg te nemen bij degene 
die het treft -  de komende jaren flink groeit. En dan ook met 
mensen buiten de registratie van de Voedselbank.”

Verwennen en verzachten
Niet alleen de gemeente (die aan Quiet Community tijdens de 
lancering een eerste schenking van 125 dinerbonnen deed), 
maar inmiddels ook tientallen maatschappelijk betrokken 
ondernemers uit de stad, ondersteunen belangeloos het 
project met producten, diensten en ‘verwennerijtjes’. Zo liet 
Jean Boelen, directeur Theater aan het Vrijthof, tijdens de 

lancering weten het komende jaar kaartjes voor een avondje 
theater ter beschikking te stellen aan Quiet Community 
Maastricht. Ook bij de populaire voorstellingen, die in 
principe altijd zijn uitverkocht, worden een aantal plaatsen 
vrijgehouden voor mensen voor wie een avondje theater niet 
vanzelfsprekend is. Ook MECC Maastricht, Sinterklaas aan 
de Maas, de Muziekgieterij, Zweit veur Leid en tal van andere, 
ook kleine, ondernemers hebben Quiet Maastricht inmiddels 
omarmd. 

Ook iets doen?
“Van een tweedehands fiets tot een etentje, van een 
knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling. Je kunt het 
eigenlijk zo gek of simpel niet bedenken welke diensten en 
producten allemaal een waardevolle bijdrage kunnen leveren 
aan de community,” aldus Peter Paul Muijres. “Voor iedere 
geïnteresseerde ondernemer in de stad is er eigenlijk wel 
iets te bedenken om naar eigen kunnen iets bij te dragen. 
Een toegankelijke manier die, zoals gebleken is in andere 
delen van het land, goed werkt. Daar gaan we in Maastricht 
ook voor.”

Kijk voor meer informatie over Quiet Community Maastricht 
op www.quiet.nl/maastricht.
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V orig jaar startte ondernemers uit 
Wyck samen met Centrummanagement 
een campagne ter promotie van 

Wyck. Een campagne die er primair op 
gericht is, de bekendheid van Wyck te 
vergroten bij bezoekers. Tijdens een 
ambassadeursbijeenkomst in oktober 
werden door de online werkgroep 
interessante feiten & cijfers gedeeld. 

WYCK PROMOTIE

Eén jaar online 
Be informed -  Be involved - Be present -  Be organised. 
Dat was de insteek van de ambassadeursbijeenkomst op 
25 oktober in Wyck die vooral draaide om een terugblik op 
de online activiteiten. De online werkgroep, onder leiding 
van Olaf Bertholet (E-commerce director LBG Hotels) en 
Conchi Pizzuto (projectmanager Wyck Promotie) lanceerde 
in december vorig jaar de website wyck.nl. 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 
inmiddels beschreven. Het is daarmee een dynamische site 
met veel aandacht voor de vindbaarheid. 

Vraaggericht vs. Aanbodgericht
Na volop analyse en onderzoek, is de site inmiddels volledig 
SEO geoptimaliseerd en dus vraaggericht ingericht. Een 
activiteit die in de afgelopen periode veel tijd in beslag heeft 
genomen. Nu de SEO-optimalisatie voltooid is, kan de site 
structureel aangevuld worden met dynamische (meer 
aanbodgerichte) content vanuit ondernemers en locals. 

Input vanuit ondernemers
Om naast goed vindbaar vooral ook leuk, informatief en 
dynamisch te zijn, is het nu belangrijk dat er vanuit de 
ondernemers voldoende input wordt aangeleverd om Wyck 
als bruisende wijk te positioneren. Daar ligt nog wel een 
uitdaging. Er werd tijdens de bijeenkomst dan ook nogmaals 
een oproep gedaan aan alle participanten om pro-actief 
informatie en onderwerpen aan te leveren die spelen binnen 
hun wereld. Denk aan: Wat is actueel dit seizoen? Welke 
events organiseer je? Welke events organiseert je buurman? 
Wie moeten we echt benaderen? Wat zijn opvallende 
ontwikkelingen in Wyck? Dit kan door een mail te sturen naar 
info@wyck.nl. De online werkgroep gaat er dan mee aan de 
slag. Uiteindelijk geldt nog steeds: samen bereiken we veel 
meer!

Participantenbijeenkomsten in 2018
Ook in het komende jaar zullen regelmatig bijeenkomsten 
plaatsvinden voor participanten van Wyck Promotie die in 
het teken staan van updates over de plannen over- en het 
samenwerken aan de promotie van Wyck.  Maar dat niet 
alleen, ook het delen van kennis over onderwerpen zoals 
online marketing, social media, winkel inrichting en het 
organiseren van events, komt volop aan bod tijdens de 
bijeenkomsten. 

Ben jij een ondernemer in Wyck, nog geen participant, maar 
lijkt het je wel interessant?  Kijk op wyck.nl en neem contact 
op met Conchi Pizzuto via info@wyck.nl.

Wyck.nl facts
Alle online en fysieke inspanningen die in de afgelopen 
periode (juli 2016 - juli 2017) zijn verricht om Wyck 
beter op de kaart te zetten, zijn door Maastricht 
Marketing in beeld gebracht om inzage te bieden in 
de kosten en ook om inzichtelijk te maken wat het aan 
media-waarde heeft opgeleverd. 

• 19 berichten met een totale media-waarde van 
EUR 10.308
• 3.792 vermeldingen ‘Wyck’ met een totale PR-waarde 
van EUR 3.192.906
• maandelijks 1500 nieuwe bezoekers op de website
• 1.349 volgers op Facebook
• 1.292 volgers op Instagram

UPDATE



20

W!M 20

10 JANUARI 2018: THEMA-AVOND

‘MET WIFI NAAR 
SMART CITY’ 

O veral en altijd online bereikbaar met het aanbieden van diensten en 
faciliteiten vanuit éen platform, dat 

willen we in 2018 samen met ondernemend 
Maastricht bereiken. Met VodafoneZiggo 
is een overeenkomst afgesloten dat, 
wanneer er voldoende abonnementen 
worden afgenomen in centrum Maastricht, 
VodafoneZiggo bereid is om de 
infrastructuur voor vrij toegankelijk WiFi 
in het centrum aan te bieden. In januari zal 
VodafoneZiggo starten met acquisitie.

Wat beogen we met infrastructuur WiFi centrum: 
• Een online platform voor alle bezoekers centrum 
Maastricht
• Optimale prijs/kwaliteit aanbod voor alle 
ondernemers centrum
• Basis infrastructuur om extra faciliteiten en diensten 
aan te bieden met een uitbouw die bekend is als Smart 
City

Doel is de aantrekkelijkheid van Maastricht te 
versterken door online ontwikkelingen als koploper 
stad aan te bieden aan iedereen die ons centrum 
bezoekt.

Tijdens onze thema-avond zullen de ontwikkelingen en 
online kansen en uitdagingen voor onze stad worden 
toegelicht. 

Datum & Tijd
10 januari 2018 / vanaf 18.00 uur 

Locatie
Eiffelgebouw

Prijs
Gratis

Graag vooraf aanmelden via info@cmmaastricht

Centrummanagement nodigt u uit...
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5 MAART 2018

POLITIEK DEBAT

M et het oog op de gemeenteraadverkiezingen 
op 21 maart 2018 organiseert 

Centrummanagement Maastricht op 5 maart 
2018 een verkiezingsdebat. Dit doen wij om 
ondernemers in het centrum van Maastricht 
kennis te laten maken met lokale politieke 
partijen en hun politieke agenda voor de 
komende vier jaar.

Ben jij ook nieuwsgierig naar wat de nieuwe 
gemeenteraad voor jou als ondernemer in petto heeft? 
Hoe denken de mededingende partijen bijvoorbeeld 
over horeca en retail ontwikkelingen, parkeerplaatsen 
en stadsontwikkeling? En wat voor gevolgen zou dit 
voor jouw onderneming hebben?

Wij nodigen je uit voor het verkiezingsdebat op 5 maart 
2018 om 19.00u in de Sint Janskerk. Daar zullen 
lokale politieke partijen met elkaar in debat gaan over 
diverse stellingen en vraagstukken met betrekking 
tot ondernemerschap in Maastricht. Tevens zullen zij 
antwoord geven op de vragen en input van aanwezige 
ondernemers.

Inschrijven voor het politiek debat op 5 maart 2018 kan 
via http://bit.ly/debat5maart 

Wat?
Politiek Debat 

Wanneer?
5 maart 2018 / vanaf 19.00 uur

Waar?
St. Janskerk Maastricht

Wie?
Voor ondernemers uit de binnenstad

29 JANUARI, 26 FEBRUARI
& 26 MAART 2018

MASTERCLASSES 
RETAIL DESIgN

I n 2018 organiseert Centrummanagement 
Maastricht  in samenwerking met 
gemeente Maastricht en Universiteit 

Hasselt een reeks Masterclasses Retail 
Design die volledig in het teken staan van 
winkelinrichting en het creëren van meer 
beleving in je winkel. De Masterclasses 
zijn bedoeld voor alle retailers in de 
binnenstad. Inschrijven kan nog tot 30 
november.

Herkenbare issues
Hoe denkt en handelt een klant in mijn winkel? Wat 
kan ik doen om meer persoonlijke beleving te creëren 
in mijn winkel? Hoe maak ik betere keuzes bij de (her)
inrichting van mijn winkel? Hoe maak ik van mijn 
winkel een merk? Stuk voor stuk herkenbare issues 
voor veel retail ondernemers. Met deze Masterclasses 
willen we je helpen ervoor te zorgen dat jouw winkel 
morgen en overmorgen ook een rol van betekenis 
kan blijven spelen. Aan het einde van de rit zorgen wij 
ervoor dat je meer loyale klanten krijgt. Dr. Katelijn 
Quartier, verbonden aan de faculteit Architectuur 
en Kunst van de Universiteit Hasselt, voert al jaren 
wetenschappelijk onderzoek naar Retail Design en is 
de oprichtster van het kenniscentrum Retail Design 
Lab. Zij zal je tijdens deze avonden meenemen in haar 
bevindingen.  

Data
29 januari, 26 februari en 26 maart 2018

Aanvang
19.00 uur

Locatie
kantoor CMM of op locatie ondernemers

Prijs
Dankzij de inbreng van Gemeente Maastricht en 
Centrummanagement Maastricht betaalt u slechts
EUR 50,00 voor drie sessies!

‘Ben jij ook nieuwsgierig naar 
wat de nieuwe gemeenteraad 
voor jou als ondernemer in 

petto heeft?’
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Twee weken vol magie
In de voorgaande edities van het Magisch Cultuur 
Festival vond er gedurende de gehele kerstmaand 
culturele programmering plaats in Maastricht. 
Verspreid over vijf weken vonden er zo’n 200 
optredens plaats. Dit jaar voor het eerst, is de duur 
van het Magisch Cultuur Festival verkort, maar is het 
aantal optredens en deelnemende gezelschappen 
gelijk gebleven. Dat betekent dat er 2 weken lang, 
iedere dag, vol op geprogrammeerd zal worden. 

Een heus festival
Tijdens het Magisch Cultuur Festival kom je 
verspreid door het centrum van Maastricht vier 
hoofdpodia tegen. Deze bevinden zich op het Onze 
Lieve Vrouwenplein, het Percée, de Kesselskade 
en bij Mosae Forum. Op deze vier locaties wordt 
dagelijks, van 13.00u tot 20.00u, aan een stuk door 
geprogrammeerd. Naast deze vier hoofdpodia zijn er 
acht verrassingspodia te vinden, verspreid over de 
stad. Het programma en de locatie van deze podia 
wordt niet gecommuniceerd, zodat de bewoners, 
bezoekers en ondernemers van Maastricht 
getrakteerd worden op- en verrast worden door een 
scala aan culturele amuses gedurende de periode 
van het festival.

I n de maand december vindt er in Maastricht al jaren een ware betovering plaats. 
Duizenden lampjes, knusse straatjes, pleintjes en hofjes, prachtig gedecoreerde 
etalages, rijkversierde kerstkraampjes en culturele festiviteiten zorgen voor een 

magische sfeer in deze donkere periode. Een canvas van sfeer, magie en samenzijn 
krijgt dit jaar nog meer kleur dankzij de bijzondere culturele programmering van 
het Magisch Cultuur Festival. Het festival, georganiseerd door Stichting Cultura 
Mosae, wordt dit jaar al voor de achtste keer georganiseerd, maar dit keer in een 
nieuw jasje gestoken.

MAgISCH CULTUUR 
FESTIVAL IN EEN
NIEUW JASJE 

Een bijzondere samenwerking
Bij een volledig vernieuwd concept, hoort een volledig 
vernieuwd uiterlijk. In samenwerking met de afdeling 
Visuele Communicatie van de MaMdT werd de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe 
huisstijl voor het Magisch Cultuur Festival. Voor dit 
project werden de derdejaars studenten gevraagd 
om hun gedachten de vrije loop te laten en een 
vernieuwde, originele, huisstijl en offline signing voor 
het festival te ontwikkelen. Uit negen concepten koos 
de werkgroep van het Magisch Cultuur Festival het 
voorstel van Sjoerd Beijers, Melissa Kemner en Paul 
Geurts als winnend ontwerp.

Opening Magisch Cultuur Festival
Op 16 december om 17.30u, wordt het Magisch 
Cultuur Festival officieel geopend op het Onze Lieve 
Vrouweplein met de ‘Swinging Christmas Sing-a-
Long’. Onder begeleiding van ‘Big Band Swing Design 
Maastricht’ zal Leona Philippo (winnares van The 
Voice of Holland 2012) samen met Erwin en Eric 
Jaspers en het podium beklimmen en Maastricht 
voorzien van een sfeervolle muzikale show.

16-30
DEC
‘17

Benieuwd naar het volledige 
programma? Kijk snel op
www.magischmaastricht.nl
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Spetterende afsluiting bij Mosae Forum
De laatste dag van het Magisch Cultuur Festival mogen 
we drie bijzondere acts verwachten bij Mosae Forum. 
Te beginnen met Dwayne Verheyden, een Limburgse 
accordeonspeler die in 2007 zijn eerste award won en 
sindsdien razend populair is in onder andere Mexico en de 
Verenigde Staten. Daarna verwelkomen we Lotte Walda & 
band. Bekend van hun optreden met Douwe Bob in Paradiso 
en op Pinkpop 2017 en twee nieuwe nummers ‘Out of the 
Circle’ en ‘Bag Full Dreams’. Dwayne Verheyden, 13.00u, 
Lotte Walda & band, 15.00u. Het Magisch Cultuur Festival 
2017 wordt afgesloten door niemand minder dan Maan. 
Maan van Steenwinkel won in 2016 The Voice of Holland. Ze 
bracht in haar eerste jaar als artiest maar liefst vijf singles 
uit, ontving twee gouden platen, nam deel aan ‘So You Think 
You Can Dance’ en verkocht de Ziggo Dome binnen no time 
uit. Op 30 december om 17.00u is ze te gast bij Mosae 
Forum!
  
Magisch Cultuur Festival 2017
Het Magisch Cultuur Festival Maastricht vindt plaats van 
zaterdag 16 tot en met zaterdag 30 december 2017. Twee 
weken lang staat het centrum van Maastricht in het teken 
van muziek, dans en theater. Laat je verrassen, inspireren en 
ontroeren tijdens deze magische weken.

WIN!
Kaartjes voor de voorstelling ‘op zoek naar
je kerstpakket’ in ’t Pesthuyspodium
Na het succes van de afgelopen twee jaar, zal de 
kerst(theater)groep LEUKISANDERS dit jaar tijdens de 
kerstperiode opnieuw te zien zijn in ’t Pesthuyspodium. 
LEUKISANDERS neemt je tijdens deze voorstelling mee 
naar de jaarlijkse kerstviering van Pappers-Hoedeman 
Parketvloeren BV die in het Vroendalse bos op zoek gaan 
naar hun kerstpakket. Iedereen krijgt het zijne, maar of dat 
altijd het juiste pakket is?  Wil jij bij deze hilarische en soms 
tragische voorstelling aanwezig zijn? MCFM mag 10 x 2 
kaartjes weggeven! Laat ons weten waarom en wanneer (13 
t/m 26 december) jij bij deze voorstelling aanwezig wilt zijn 
via info@culturamosae.nl en wie weet ga jij deze kerst (naar) 
‘op zoek naar je kerstpakket’. Meedoen kan tot 6 december 
2017.

Erwin

Maan

Leona Philippo

Big Band Swing Design Maastricht
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