Informatiemagazine Centrummanagement Maastricht

STOK
STRA
KWAR AT
TIER
S

LEKKER
LENTE

PECIAL

UITGAVE LENTE 2018

HISTORISCH,
HIGH-END &
BOURGONDISCH
Stokstraatkwartier
Special

TEFAF NOG
ZEKER TIEN
JAAR IN DE
STAD
Wat betekent dat?

MILIEUZONE
BINNENSTAD
MAASTRICHT
Ja of nee?

FACTS &
FIGURES
Jaaroverzicht
Centrummanagement

W!M 21

INHOUD
4

SPECIAL STOKSTRAATKWARTIER
‘Historisch, high-end & heerlijk bourgondisch’

8

EEN VERENIGING STELT ZICH VOOR
Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier

9

MECC AGENDA

10

TEFAF: NOG ZEKER TIEN JAAR IN DE STAD
Interview met gedeputeerde Twan Beurskens

12

MILIEUZONE IN DE STAD
Ja of nee?

14

BESTUUR CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT
Interview bestuurslid Ingrid Wijk

15

KORT NIEUWS

16

MAASTRICHT BEREIKBAAR
Ontdek de e-bike en electrische cargo bike

18

UPDATE CULTUUR
Cultura Mosae presenteert...

20

DANKJEWEL!
Overzicht sponsoren Magisch Maastricht

24

FACTS & FIGURES 2017
Jaaroverzicht Centrummanagement

27

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2017

STOK
STRA
KWAR AT
TIER
S
Colofon
Redactie Petra de Waal Malefijt Tekst Sanne Tummers, Janneke Grolleman
Ontwerp Ontwerpstudio Contxt Fotografie Jean-Pierre Geusens e.a. Druk Drukkerij Impreso

2

PECIAL

R

lente 2018

12

18

Update

CULTURA
MOSAE
PRESENTEERT...

Ja of nee?

MILIEUZONE
IN DE STAD

10
4

TEFAF

NOG ZEKER TIEN
JAAR IN DE STAD:
WAT BETEKENT DAT?
24
Special

HISTORISCH,
HIGH-END &
HEERLIJK
BOURGONDISCH

Facts & figures

3

JAAROVERZICHT
CENTRUMMANAGEMENT

W!M 21

Ondernemen in het Stokstraatkwartier
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fficieel is het dan misschien geen aparte wijk
of stadsdeel, toch voel je aan alles dat je je
in een ander stukje binnenstad bevindt zodra
je in het Stokstraatkwartier komt. De winkels zijn
er luxe en exclusief. De horecagelegenheden knus
en intiem. De kleine straatjes en karakteristieke
panden ademen historie en geven dit deel allure.
Kortom, het is er knus, klein en fijn. De ambities
en plannen van de ondernemers die er zitten, zijn
daarentegen beslist niet minder groot vergeleken
met de rest van de stad. Zo blijkt wel tijdens een
rondje langs nieuwe, jonge en doorgewinterde
Stokstraatkwartier ondernemers.

we are
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‘Het is hier al heel fijn, maar
ik ben ervan overtuigd dat het
de komende tijd alleen nog
maar beter kan worden.’
Roel Rutten

Roel Rutten
Drinking Bar & Dining Room Brandsøn
> Het Bat 2, open vanaf 1 maart
“Na fantastische jaren op de Markt (als eigenaar van café
Jour de Fête, red.), was de stap naar een ander stadsdeel
voor mij een vrij logische keuze. Hoewel ik het heel mooi
vind om te zien hoe elk stadsdeel van Maastricht zich
de laatste jaren ontwikkelt en steeds meer een eigen
karakter krijgt, voel ik mij persoonlijk helemaal thuis in
het Stokstraatkwartier en Jekerkwartier. Dit voelt voor
mij als het Bourgondische hart van de stad. Dat stukje
waar je je echt in het buitenland waant. Toen deze locatie
op mijn pad kwam, was ik eigenlijk meteen verkocht.
Het ligt precies in de aanloop naar Stokstraatkwartier
en Jekerkwartier, langs de Maas, met zicht op Wyck. Het
heeft alles wat een pand moet hebben voor het concept
met (exclusief) borrelen en ‘fine dining’ dat ik in mijn
hoofd had. Alleen de horecabestemming, die ontbrak nog.
Met het plan dat ik schreef, wist ik de gemeente gelukkig
snel te overtuigen. Leuke bijkomstigheid is overigens dat
de ondernemersvereniging van het Stokstraatkwartier
zonder dat ik het wist, een aanbevelingsbrief schreef om
de gemeente ervan te overtuigen dat dit concept op deze
plek de juiste was. Een mooier welkom kan ik me dan ook
niet wensen met zulke ondernemers om me heen! Net als
op andere plekken in de stad, zijn er ook voor dit stadsdeel
nog wel wat verbeterpunten waar we samen aan kunnen
werken. Zoals de entree bij het pleintje rondom het beeld van
de ‘Mestreechter Geis’ bijvoorbeeld. Ook denk ik dat we met
kleine dingen nog meer sfeer en beleving kunnen toevoegen.
Het is hier al heel fijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het de
komende tijd alleen nog maar beter kan worden. Brandsøn
opent vlak voor TEFAF haar deuren, dat wordt onze
vuurdoop. We kijken er enorm naar uit!”

‘Ondernemers die
allemaal op hun eigen
manier iets willen
maken van hun zaak
en de plek waar ze
zitten.’
Sanne Pijpers

Sanne Pijpers
NOW Store > Maastrichter Smedenstraat 6
“Toen ik op zoek was naar een geschikte locatie voor deze
zaak, ben ik heel bewust in dit stukje van de stad gaan
kijken. De naamsbekendheid, de authentieke Maastrichtse
uitstraling en diversiteit van winkels, daar zag ik me wel
tussen zitten met de zaak die ik voor ogen had. Ook de
andere ondernemers die hier gevestigd zitten, maken het
tot een prettig stuk van de stad. Je merkt goed dat je hier
samen zit met andere kleine ondernemers die allemaal op
hun eigen manier iets willen maken van hun zaak en de plek
waar ze zitten. Er is een aantal lokale ondernemers dat heel
onderscheidend bezig is en dat komt het Stokstraatkwartier
erg ten goede. Ik denk wel dat we er als winkelkwartier in het
geheel samen nog meer uit kunnen halen door bijvoorbeeld
de juiste promotie en goede winkelopeningstijden te
hanteren. Het contact onderling is heel positief en prettig,
dus volgens mij moeten we daar samen wel iets mee kunnen
doen. Speciale acties tijdens TEFAF? Ja, want TEFAF is een
uniek event waar wij als lokale Maastrichtse boetiek op
inspelen door onder andere extra communicatie, adequate
etalages en speciale collecties.”
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‘Het is er knus, klein
en fijn. De ambities
en plannen van de
ondernemers die er
zitten, zijn daarentegen
beslist niet minder
groot vergeleken met de
rest van de stad.‘
6
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‘Dit plekje hier aan de
Havenstraat, omschrijf
ik ook weleens als ‘het
best bewaarde geheim
van de stad.’

‘Velen zien
tegenwoordig in
dat samenwerking
heel belangrijk is.’

Christianne Rousseu

Christianne Rousseau
Atmosphere Creator > Havenstraat 16
“In 2013 had ik voor het eerst een pop-up store op het
St. Amorsplein, dat was zo’n succes. Het was voor mij de
perfecte manier om te laten zien wat ik doe, dat ik besloot
voor een structurele winkel te gaan. Dat mijn winkel in het
Stokstraatkwartier moest komen, stond voor mij vast. De
objecten en accessoires die je in mijn winkel vindt, zitten
in een hoger segment, je zou het kunnen omschrijven als
‘haute interieur’. Dat komt hier volledig tot zijn recht tussen
andere mooie en exclusieve winkels. De plek waar ik zit
hier aan de Havenstraat, omschrijf ik ook weleens als ‘het
best bewaarde geheim van de stad’. Het is niet altijd goed
te vinden - er zijn zelfs Maastrichtenaren die zich afvragen
waar de Havenstraat ligt en denken dat het in de buurt van
een haven ligt! - maar als men het eenmaal weet, komt men
altijd terug. Dat merk ik ook tijdens evenementen als TEFAF
of André Rieu in de stad. Toch is die vindbaarheid nog wel
iets waar we als ondernemers in dit stukje stad samen aan
willen werken. We hebben een aantal ideeën en moeten
nu proberen iedereen daar enthousiast voor te krijgen. Dat
moet lukken, want de sfeer onder de ondernemers hier is
bijzonder goed. We weten elkaar te vinden en zijn erg bereid
onze krachten te bundelen. Je merkt goed dat je hier direct
met ‘kleine’ ondernemers te maken hebt, die dag en nacht
met hun zaak bezig zijn en alles op alles zetten om hun zaak,
en ook het hele Stokstraatkwartier, in de kijker te zetten.
Dat merk je ook heel goed tijdens TEFAF. Dan zet iedereen
zijn allerbeste beentje voor. Ik denk dat het goed is dat we
ons realiseren dat het niet vanzelfsprekend is dat de stad
automatisch vol loopt. Voor de TEFAF bezoeker is niet het
beste, maar het állerbeste genoeg om hem te laten stoppen
voor je etalage. Daar zijn we best goed in, maar daar mogen
we niet in verslappen.”

Michel Smeets

Michel Smeets
Bloombar by Frissen Pieters > Graanmarkt 2
“We hebben met onze bloemenzaken sinds 1847 op
meerdere locaties in de stad gezeten waarvan de meest
bekende de Wolfstraat is, van 1888 t/m 2001. Hoewel het
heel vroeger geen bewuste keuze was, hebben we bij het
openen van de zaken in 2001 en 2015 wél bewust gekozen
voor het Stokstraatkwartier. Vanwege het kwalitatief
hoogwaardig winkelaanbod, de veelal monumentale panden
en de bijzondere sfeer die dat met zich meebrengt. Er
heerst een heel aangename rust hier, ongeacht of het heel
druk is. De mensen die er rondlopen lijken geen haast te
hebben. Alles verloopt in een lagere versnelling en men
lijkt op straat meer te kunnen genieten van al het moois
wat er te zien is. Zelfs op de grotere en kleinere terrassen
lijken de kelners hun best te doen om de vaak waanzinnige
drukte te onderdrukken door gewoon rustig en correct
hun werk te doen. De ondernemers hier zijn heel actief en
werken goed samen. Via sociale media wordt iedereen goed
op de hoogte gehouden van wat er zich allemaal afspeelt
en dan met name waar de problemen zitten. Waar menig
Stokstraatondernemer in het verleden vooral zijn eigen koers
voer, lijken velen tegenwoordig in te zien dat samenwerking
heel belangrijk is. Wat wij doen met TEFAF? Dat zijn voor
ons echt hoogtijdagen. Voor meerdere standhouders op de
beursvloer verzorgen wij sinds jaar en dag het bloemwerk.
Daar komt bij dat restaurants, hotels en winkels meer en
extra mooie bloemen wensen. Topdrukte tijdens TEFAF dus…
maar dat geldt voor het hele Stokstraatkwartier volgens mij!”
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Een vereniging stelt zich voor...

ondernemersvereniging stokstraatkwartier

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
Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier.

‘Wij hebben
onze krachten
gebundeld met als
doel het kwartier
meer als één
geheel neer te
zetten.’

Samen ondernemen
Een historisch hart waar het bruist van nieuw en gevestigd
ondernemerschap, waar shoppen in stijl aan de orde
van de dag is en waar ambacht en wereldse allure
perfect samengaan. Daar mag een eigen en actieve
ondernemersvereniging niet ontbreken. Vanuit die
gedachte bliezen voorzitter Sonja Siefers en secretaris/
penningmeester Wiel Schreurs zo’n vijf jaar geleden
samen met een aantal andere enthousiaste ondernemers,
Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier nieuw leven
in. Sonja: “De bestaande ondernemersvereniging was op
dat moment door wisselingen in ondernemers niet heel
actief. Wij hebben onze krachten gebundeld met als doel het
kwartier meer als één geheel neer te zetten. De Stokstraat
heeft weliswaar een bekende naam, maar het is niet
vanzelfsprekend dat men het kwartier goed weet te vinden.
Aan die zichtbaarheid moeten we samen blijven werken.
Wiel: “Zeker in een tijd als deze waarin ondernemen meer
vraagt dan alleen de deuren van je eigen winkelen openen.
Daar moet je het juist hebben van samen ondernemen.”

Wiel Schreurs & Sonja Siefers

Ambities
Uitdagingen en ambities zijn en blijven er nog volop. Sonja:
“Het upgraden van de beleving in het Stokstraatkwartier
is op dit moment een belangrijk agendapunt. Alles moet
kloppen: van de panden en het straatmeubilair tot aan
de zichtbaarheid zowel online als offline”, aldus de
bestuursvoorzitter. Volgens de oprichters kan dat beter.
“Het zijn juist die kleine, sfeervolle straatjes die Maastricht
zo charmant maken. De stad focust zich steeds meer op de
kwartieren. Dat is heel goed. Wij zouden dan ook graag een
duidelijkere bewegwijzering willen zien, waar niet alleen de
straatnaam maar ook de wijk of het kwartier vermeld staat.”

Resultaten
Het bundelen van die krachten heeft in de afgelopen jaren
geleid tot een aantal mooie initiatieven. Sonja: “Dat varieert
van kleine dingen zoals het upgraden van de kerstverlichting
en bijvoorbeeld ook het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ dat
we door gezamenlijke inzet in 2015 wisten te behalen.” Als
ander mooi initiatief noemen Sonja en Wiel de samenwerking
met Universiteit Maastricht. “We hebben een aantal
Masterstudenten onderzoek laten doen naar de branding
van het Stokstraatkwartier. Daar zijn een aantal concrete
plannen uitgekomen. Onze vernieuwde website is een van de
eerste resultaten,” aldus Wiel.

Nieuwe generatie in bestuur
Als andere belangrijke ambitie noemen beide bestuursleden
het verjongen van het bestuur. “Met zoveel nieuwe, jonge
ondernemers in de wijk, ben ik blij te zien dat we dat in het
bestuur ook langzaam terugzien. Na vijf jaar is het voor ons
tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie.
Dat hopen we dit jaar te doen. Uiteraard blijven we graag
betrokken en denken we mee, maar we hopen samen met
een nieuwe generatie ondernemers het stukje ‘samen
ondernemen in het Stokstraatkwartier’ nog meer lading te
kunnen geven.”
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MECC AGENDA
TEFAF
8 - 18 maart 2018
Funda uitreiking
23 maart 2018

5

Limburg Unlimited
28 - 29 maart 2018

mrt

Voorjaarscongres NVvp
11 - 13 april 2018
Internistendagen
18 - 20 april 2018
Mega Vlooienmarkt
22 april 2018
EuroMUN
10 - 13 mei 2018

Uitnodiging

Fout en Stout
11 mei 2018

groot lijsttrekkerSdebat in St. Janskerk
Maastricht

Night of the Stars
12 mei 2018
Anesthesiologendagen
24 - 25 mei 2018

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadverkiezingen
plaats. Centrummanagement Maastricht is dagelijks
actief met de ontwikkelingen en belangen van
Maastricht, in het bijzonder het centrum. Om iedereen
een goed beeld te kunnen geven van de campagnes
waar politieke partijen voor staan en wat de politieke
agenda voor de komende 4 jaar in zal houden,
organiseren wij op 5 maart 2018 een lijsttrekkersdebat.

UTECH
29 - 31 mei 2018
Maastricht Pathology
19 - 22 juni 2018
VNG Jaarcongres
26 - 27 juni 2018

Alle lijsttrekkers zijn uitgenodigd en zullen met elkaar
in discussie gaan. Tijdens het politiek debat op 5 maart
zal RTV Maastricht aanwezig zijn om televisieopnames
te maken. Deze opnames zullen daags erna worden
uitgezonden via RTV Maastricht. Wil je ook aanwezig zijn?
Noteer 5 maart a.s. in je agenda! Je bent vanaf 19.00
uur van harte welkom in de St. Janskerk, waar om 19.30
uur het lijsttrekkersdebat zal starten. Geef je snel op via
info@cmmaastricht.nl zodat je zeker bent van een plek!

www.mecc.nl
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TEFAF

NOG ZEKER TIEN JAAR IN DE STAD:
WAT BETEKENT DAT?

M

edio december tekenden TEFAF, de Provincie Limburg, de
stad Maastricht en MECC Maastricht een overeenkomst
om de samenwerking nog zeker tien jaar voort te zetten.
Goed nieuws voor kunst- en cultuurliefhebbers, maar vooral ook
voor de stad Maastricht en de regio. Geheel vanzelfsprekend
was het niet dat ’s werelds grootste kunst- en antiekbeurs voor
Maastricht zou blijven kiezen. Met een indrukwekkend programma
vol nieuwe verbindingen en uitbreidingen werd TEFAF overtuigd.
W!M sprak met Twan Beurskens, gedeputeerde voor Economie en
Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg over dit programma
en de spin-off van nog zeker tien jaar TEFAF in de stad.
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Was het een spannende race?
“Het is altijd spannend. Wanneer je als stad een event
op wereldniveau huisvest, zoals TEFAF, dan kun je nooit
achteroverleunen. Dan speel je als het ware ‘Champions
League’ en is er altijd concurrentie. Er hing serieuze
concurrentie in de lucht, maar het is cruciaal voor Maastricht
en de hele regio om TEFAF te behouden. We hadden daarom
twee jaar geleden al besloten om samen met MECC en
gemeente Maastricht flink te investeren in het upgraden van
het MECC als locatie. We zijn bovendien aan de slag gegaan
met een programma om TEFAF ervan te overtuigen in
Maastricht te blijven.”

‘Elke bezoeker aan
de stad mag voelen
dat TEFAF in de
stad is. Daarmee
maken we het nóg
aantrekkelijker om te
blijven en, beter nog,
om terug te komen.’

Hoe zag dat programma eruit?
“Een van de belangrijkste punten uit het programma was dus
op de eerste plaats de ingrijpende renovatie en uitbreiding
die MECC Maastricht zal ondergaan en die in 2020 zal
zijn voltooid. Het MECC zal daarmee een state-of-the-art
gebouw worden dat volledig voldoet aan alle eisen om er
grote internationale beurzen en congressen te kunnen
huisvesten. Ook hebben we ons gecommitteerd aan de
wens om de beschikbaarheid van het aanbod van vier- en
vijfsterrenhotelkamers in Maastricht en omgeving uit te
breiden. Daarnaast zetten we ons als Provincie Limburg in
voor een verbeterde bereikbaarheid van Maastricht Aachen
Airport door te investeren in een directe verbinding met een
grote, internationale luchthaven. Zo wordt Maastricht een
nog toegankelijkere en aantrekkelijkere bestemming, ook
voor de mensen die niet met privé-vliegtuigen reizen. ‘Last
but not least’ zal er nog meer verankering van TEFAF in de
stad plaatsvinden. Het is mooi om te zien dat de gemeente
Maastricht daarin investeert. Zo krijgt TEFAF vanaf 2019
een permanente locatie in de historische Hoofdwacht aan
het Vrijthof. En heel belangrijk: er komt een verbinding met
Universiteit Maastricht. Een mooie manier om kennis en
onderzoek te koppelen aan het thema TEFAF.”

Twan Beurskens

Welke onbenutte kansen en mogelijkheden
ziet u voor de toekomst nog?
“Los van de overnachtingen en het culturele en culinaire
aanbod, kunnen we het bedrijfsleven er nog veel meer bij
betrekken. Op het vlak van ‘business to business’ liggen
er nog vele mogelijkheden. De Limburgse Brightlands
campussen zijn de laatste jaren bijvoorbeeld al volop
vertegenwoordigd met allerlei symposia tijdens TEFAF.
Sinds vorig jaar is er bijvoorbeeld de Brightlands Horizon
bijeenkomst waarbij mensen uit het bedrijfsleven, de
wetenschap en studenten met elkaar in discussie gaan. Op
die manier ontstaat een heel mooie verbinding tussen kunst,
cultuur, wetenschap en economie. Daar kunnen we nog veel
meer mee doen, daar moeten we vooral niet te bescheiden
in zijn.”

Wat gaf de doorslag voor TEFAF?
“Uiteraard is TEFAF al jaren verbonden aan Maastricht en
is de stad favoriet bij deelnemers en bezoekers. Juist de
kleinschaligheid van de stad heeft zo zijn charme en biedt
voordelen. Als je als grote partij hier komt, word je met heel
veel zorg en gastvrijheid ontvangen. Hier ervaar je niet de
hectiek zoals je die in een grote metropool nog weleens
ervaart. Er heerst grote betrokkenheid vanuit de hele stad en
provincie. In combinatie met de eerdergenoemde punten uit
het programma, was dat voor TEFAF meer dan genoeg om
meteen voor 10 jaar bij te tekenen.”

Heeft u tot slot misschien nog een
suggestie voor de stad t.a.v. TEFAF?
“Laat het vooral niet vanzelfsprekend zijn of worden dat
TEFAF voor Maastricht kiest. Daar moeten we met zijn allen
ons best voor blijven doen. Tegelijkertijd mogen we daar ook
nog steeds trots op zijn. Dat mogen we nog wel iets meer
laten zien, zeker ten tijde van TEFAF. Dan bedoel ik in de
hele stad. Voor mijn gevoel speelt het zich nu nog te zeer af
op een eiland. Elke bezoeker aan de stad in die periode, die
mag voelen dat TEFAF in de stad is. Daarmee maken we het
nóg aantrekkelijker om te blijven en, beter nog, om terug te
komen.”
11
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milieuzone

in maastricht
ja of nee?

E

en milieuzone invoeren voor de
stad Maastricht, is dat haalbaar en
verstandig? Onder de verschillende
gemeentefracties lijkt momenteel
verschil van inzicht te bestaan over
deze kwestie. Ook Centrummanagement
heeft een standpunt ingenomen en pleit
voor investeren in een duurzame stad in
plaats van investeren in de invoering van
een milieuzone. Paul ten Haaf, directeur
Centrummanagement Maastricht, licht dit
graag toe.
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Centrummanagement Maastricht is tegen de
voorgestelde invoering milieuzonering binnenstad en
vóór investeren in een duurzaam Maastricht.
van winkel- en horecapanden. Het leidt tot een barrière voor
bezoekers uit met name Nederland, België en andere landen
om Maastricht te bezoeken. Het is misschien leuk voor de
bühne, maar zet geen zoden aan de dijk.” Volgens Paul is
het veel beter om in te zetten op constructieve investeringen
die een betere oplossing bieden voor de toekomstige
uitdagingen waar we voor staan. “Investeer in het imago van
een duurzame stad en zet dat voor de komende jaren als
speerpunt in. De automobielindustrie investeert momenteel
enorm in de transformatie van fossiel naar elektrisch
aangedreven auto’s. De km prijs van een elektrische
aangedreven auto is over vijf jaar goedkoper dan een fossiel
aangedreven auto. Dan koopt niemand die laatste meer. Het
jaar 2025 is dus cruciaal voor de besluitvorming!”.

Standpunt Centrummanagement Maastricht
Het milieuvignet, dat in Duitsland gangbaar is, zou naast het
vergroten van de bestaande milieuzone een van de opties zijn
om de strijd aan te gaan tegen luchtvervuiling en fijnstof.
De gemeente Maastricht onderzoekt momenteel de
haalbaarheid voor het invoeren van een milieuzone voor
de binnenstad. Centrummanagement Maastricht heeft,
na kennis te hebben genomen van de rapporten van
Royal HaskoningDHV en Buck Consultancy, een eigen
standpunt geformuleerd. “De afgelopen twee weken heb
ik met voorstanders voor invoering van de milieuzonering
gesproken. Ik heb respect voor hun motivatie en drijfveren.
Toch zijn wij als Centrummanagement van mening dat
er voor iedereen meer te bereiken is als we kiezen voor
maatregelen die perspectief bieden voor de toekomst en
bijdragen aan duurzame oplossingen! Een standpunt dat
overall wordt gesteund door binnenstadondernemers,” aldus
Paul.

Investeren in een duurzame & gastvrije stad
Na 2025 zijn er geen effecten meer van het in 2019, 2020
of later (met het oog op landelijke regelgeving en de te
verwachten juridische procedures) invoeren van een
milieuzonering.
Paul: “Ons voorstel is, om alle middelen die gepaard zouden
gaan met de invoering van milieuzonering van de binnenstad,
in te zetten voor duurzame, toekomstgerichte investeringen.
Zet een samenwerkingsverband op waarin iedereen is
vertegenwoordigd. Maastricht Bereikbaar heeft bewezen
zo’n rol succesvol te kunnen invullen. Investeer in Maastricht
als fietsstad, in oplaadpalen, in alternatief elektrisch
autovervoer d.m.v. verhuur, faciliteer de logistieke sector
door elektrische oplaad- en lospunten aan te leggen, voorzie
Binnenstadservice van kleine elektrische voertuigen, etc. Wij
zijn graag bereid om hierin mee te denken en eraan mee te
werken.” Paul sluit af met een oproep aan de gemeenteraad:
“Investeer niet in restrictieve maatregelen, in het creëren
van hindernissen en nog meer regelgeving, maar investeer
in toekomstgerichte duurzame maatregelen die het imago
als duurzame, gastvrije stad verder versterken. Maatregelen,
die zowel het welzijn van de bewoners van de stad Maastricht
vergroten alsook bezoekers laten zien waar deze stad voor
staat.”

Tijdelijke effecten
Uit onderzoek van adviesbureau Royal HaskoningDHV blijkt
volgens Paul dat lokale maatregelen, zoals het invoeren
van een milieuzone in het stadscentrum (wat een grote
investering in tijd, geld en energie vergt), weinig resultaat zal
hebben. “De feiten over het onderzoek naar invoering van een
milieuzonering die zijn opgenomen in de rapporten van Royal
HaskoningDHV en Buck Consultants International, geven aan
dat Maastricht voldoet aan de internationaal gehanteerde
gezondheidsnormen en dat er zeer beperkte resultaten
zijn op het gebied van luchtkwaliteit die niet opwegen tegen
de nadelen. Wellicht de meest belangrijke conclusie is dat
de effecten van de milieuzone, voor zover die er zijn, zeer
tijdelijk van aard zijn. Vanaf 2025 wordt er van de invoering
van een milieuzone in de binnenstad van Maastricht namelijk
geen effect meer verwacht.”
Barrière voor bezoekers
Paul vervolgt: “Het is een ongepaste, niet gastvrije
maatregel. De maatregel zal breed leiden tot omzetderving
zowel in de retail als in de horeca, met als gevolg leegstand

7
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Debatavond
Woensdag 7 maart organiseert Stichting Klaor Loch een debat over milieuzonering en
stadsdistributie in de binnenstad van Maastricht. Dit debat zal plaatsvinden van 19.15 – 22.00 uur
in de Pierre KempZaal van Centre Céramique gelegen aan Plein 1992.
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Even voorstellen...
INGRID WIJK: BESTUURSLID CENTRUMMANAGEMENT

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. Deze stellen we graag
aan je voor. In deze editie Ingrid Wijk,
sinds eind 2017 actief binnen het bestuur
en daarmee de laatste nieuwkomer.
Ingrid is in het dagelijks leven directeur
van de Universiteitsbibliotheek en het
Talencentrum en functioneert in die
hoedanigheid als een ‘linking pin’ tussen
Centrummanagement Maastricht en
Universiteit Maastricht.

‘Samen dingen oppakken,
samen optrekken bij
vraagstukken die de stad
en haar studentenleven
betreffen, daar geloof ik
absoluut in.’

Student en stad
Bij de samenstelling van haar bestuur houdt
Centrummanagement zorgvuldig in de gaten dat
verschillende disciplines vanuit de stad voldoende
vertegenwoordigd zijn. Van leisure en cultuur, tot economie
en bereikbaarheid. Met de komst van Ingrid is nu ook
de verbindende schakel met Universiteit Maastricht, en
daarmee onderwijs, aanwezig. Ingrid: “Een rol die ik graag
op me neem. De universiteit is zo prominent aanwezig in de
stad dat zij niet mag ontbreken in dit orgaan. Het is goed om
te kijken hoe we de stad en studenten nog meer aan elkaar
kunnen verbinden. De studentenpopulatie vormt inmiddels
zo’n belangrijk onderdeel. We moeten af van het idee dat
al deze groepen naast elkaar leven, maar er vooral voor
zorgen dat zij samen leven in de stad. Dat zij iets voor elkaar
kunnen betekenen. Zo vinden we het vanuit de universiteit
bijvoorbeeld heel belangrijk dat studenten maatschappelijk
betrokken zijn bij de stad. Dat zie je terug in een programma
als Student & Stad. Dit programma richt zich op de vraag hoe
Maastricht te transformeren tot een echte universiteitsstad
waarin de leefbaarheid voor alle bewoners optimaal is en
(internationale) studenten maximaal geïntegreerd zijn.”

Ingrid Wijk

waardoor je vervolgens veel services kunt aanbieden. Denk
aan het optimaliseren van bereikbaarheid en parkeren op
basis van GPS-data en WiFi verkeer. Zo kun je bezoekers veel
beter doorverwijzen naar alternatieve parkeermogelijkheden.
Als dat niet gastvrij is!” Ingrid vervolgt: “Ook voor de
universiteit ligt een belangrijke rol in het ‘Smart City’
verhaal. We kunnen de kennis en creatieve talenten van
studenten nog meer benutten voor ideeën ten aanzien van
vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting, zorg,
economie en dus de duurzame ontwikkeling van de stad. We
hebben dadelijk te maken met een generatie studenten die
volledig digitaal is opgeleid. Hun frisse blik op de wereld kan
tot bijzondere inzichten leiden.”
Samen optrekken
Tot slot hoopt Ingrid met haar rol in het bestuur nog
makkelijker in contact te kunnen komen met ondernemers
in de stad en zo een beter beeld te krijgen van wat er speelt.
“Als er nog vragen of specifieke thema’s zijn waar de
universiteit een rol in kan spelen, dan hoor ik dat heel graag,”
aldus Ingrid. “Samen dingen oppakken, samen optrekken bij
vraagstukken die de stad en haar studentenleven betreffen,
daar geloof ik absoluut in.”

Smart City
Vanuit haar achtergrond ziet Ingrid de ontwikkeling van
Maastricht tot ‘Smart City’ als een heel interessant en
belangrijk punt op de agenda van het bestuur. “Dit begint
nu met de uitrol van WiFi door de hele binnenstad. Een heel
goede ontwikkeling. Daarin kun je als stad niet langer meer
achterblijven. Het vormt de basis van een infrastructuur

Kijk op www.cmmaastricht.nl/bestuur voor meer informatie
over het bestuur van Centrummanagement Maastricht.
14
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KORT NIEUWS

UPDATE! ‘Met WiFi naar Smart City’

SAVE THE DATE!
PARTICIPANTENBIJEENKOMST
MAASTRICHT MIDWEEKEND
Na de opstart van de Maastricht Midweekendcampagne in 2016 (die tenminste tot en met
2019 actief (inter)nationaal wordt uitgerold),
lag de focus in 2017 met name op marketing
en communicatie. In 2018 gaan we ons (naast
marketing en communicatie) vooral richten op het
optimaliseren van het aanbod qua inhoud en op
de wederzijdse commitment. Alle ontwikkelingen
en plannen lichten we uitgebreid toe tijdens een
bijeenkomst voor (potentiële) participanten op 28
maart 2018 van 8.00 tot 10.00. De locatie wordt nog
bekend gemaakt, maar aanmelden kan nu al door
een mail te sturen naar: info@cmmaastricht.nl,
o.v.v. ‘Aanmelding 28 maart’.

GEZOCHT! BESTUURSLID STICHTING
CENTRUMMANAGEMENT MAASTRICHT (M/V)
(onbezoldigd)
Stichting Centrummanagement bouwt aan
een toekomstbestendig, economisch, vitaal
en kwalitatief centrum van Maastricht en de
aanloopstraten, samen met partners als de
gemeente en ondernemers. Ter versterking van
het huidige bestuur zoekt Centrummanagement
een enthousiaste bestuurder die graag met
ons meedenkt en vooruitkijkt. We zoeken een
kandidaat die actief is binnen de (of affiniteit
heeft met) horeca in Maastricht. Iets voor jou?
Laat het ons weten en stuur je sollicitatie met
CV en opgave van eventuele nevenfuncties naar
Stichting Centrummanagement Maastricht, Vrijthof
23, 6211 L.E. Maastricht, of via mail naar info@
cmmaastricht.nl. Kijk voor meer informatie op
cmmaastricht.nl of bel met Richard Loomans,
tel: 06-48421584.
15

Overal en altijd bereikbaar zijn met het
aanbieden van diensten en faciliteiten vanuit
één digitale city-app, dat staat dit jaar hoog
op de agenda voor ondernemend Maastricht.
De voorbereidingen voor de aanleg van WiFi
in de binnenstad zijn dan ook in volle gang.
Zoals al eerder bericht, is met VodafoneZiggo
overeengekomen dat, wanneer voldoende
ondernemers in het centrum van Maastricht
zich aansluiten, zij een publiek WiFi-netwerk
in de gehele binnenstad faciliteren. Met deze
samenwerking zal Maastricht verder digitaliseren.
Bewoners, bezoekers en ondernemers plukken
daar de vruchten van. Centrummanagement
is in februari gestart met het informeren van
ondernemers over de precieze gang van zaken
en vervolgstappen. VodafoneZiggo zal vervolgens
starten met het daadwerkelijk aanbieden van
abonnementen aan ondernemers. Het publieke
WiFi-netwerk zal de basis vormen van de
digitale infrastructuur, voor en door de stad. Een
nieuwe stap op weg naar Smart City Maastricht.
Het vergroot niet alleen de aantrekkelijkheid
van de binnenstad, het biedt bovendien volop
mogelijkheden om de stad op diverse terreinen
zoals bereikbaarheid verder te ontwikkelen. Zo is
het met dit geïntegreerde netwerk bijvoorbeeld
mogelijk om een digitale city-app te creëren,
toegankelijk voor bewoners, bezoekers én
ondernemers. Deze app kan op termijn verder
uitgebouwd worden met een aantal slimme
functionaliteiten, denk aan relevante data via een
dashboard, Augmented Reality, of informatie
over verkeersstromen voor een optimale
bereikbaarheid van de stad.

GA DAT ZIEN & HOREN:
JekerKlassiek 2018
Op zondag 24 juni staat het prachtige
JekerKwartier weer bol van klassieke muziek
tijdens JekerKlassiek. Onder andere musici
van philharmonie zuidnederland vullen het
Maastrichtse stadsdeel met klassieke klanken
tijdens het laagdrempelig festival voor klassieke
muziek.
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Ontdek de e-bike en elektrische cargo bike

E-bike als
slimste
vervoermiddel
in de binnenstad
D
e elektrische fiets is steeds meer in opkomst, voor jong
en oud. Speciale modellen zoals de elektrische bakfiets en
elekrische cargo bike zijn uitstekende alternatieven voor de
auto. Ook voor ondernemers in de binnenstad biedt het vervoermiddel
volop kansen. Vanaf maart 2018 start een nieuwe actie van Maastricht
Bereikbaar waarbij ondernemers een e-cargo bike kunnen proberen.
Daarnaast kun je als binnenstadondernemer ook meedoen aan de
reguliere actie ‘Ontdek de e-bike’.

De elektrische fiets is steeds meer in opkomst, voor jong
en oud. Speciale modellen zoals de elektrische bakfiets
en elekrische cargo bike zijn uitstekende alternatieven
voor de auto. Ook voor ondernemers in de binnenstad
biedt het vervoermiddel volop kansen. Vanaf maart 2018
start een nieuwe actie van Maastricht Bereikbaar waarbij
ondernemers een e-cargo bike kunnen proberen. Daarnaast
kun je als binnenstadondernemer ook meedoen aan de
reguliere actie ‘Ontdek de e-bike’.

elektrisch vervoer in het stadscentrum. In de loop van
februari komt er uitgebreide informatie op de website van
Maastricht Bereikbaar over de actie. Onder andere over de
voorwaarden en de probeerperiode. Heb je interesse om deel
te nemen? Dan kun je nu al contact opnemen met Maastricht
Bereikbaar om de e-cargo bike te reserveren.

Vervoer per fiets in de binnenstad is sneller en goedkoper
(ook qua parkeerkosten). Met de fiets heb je geen last van
éénrichtingswegen en je kunt ook gebruikmaken van de
Wilhelminabrug en Servaesbrug. De e-bike geeft geen
CO2-uitstoot en is bovendien stil. Een elektrische cargo bike
is ruim inzetbaar voor ondernemers: onder andere voor
pakketdistributie, winkeliers die zelf hun producten ophalen
en afleveren en ook voor bijvoorbeeld service-monteurs.

Succesvolle proef e-cargo bikes
Ondertussen is al gebleken dat de e-cargo bike voor
bedrijven in verschillende branches een prima alternatief
is voor bestelvervoer. In 2017 startte een proef waarbij
bedrijven de aanschaf van een electrische cargo bike vergoed
krijgen door Maastricht Bereikbaar, als zij zes maanden
meewerken aan monitoring en evaluatie van het gebruik
ervan. Aan deze proef doen vier zeer diverse ondernemingen
uit Maastricht mee: kapper aan huis Hairvisit, koffiebranderij
en winkel Blanche Dael, evenementenbureau PP Events en
studentenservicebureau Jules.

Actie ‘Ontdek de e-cargo bike’
Vanaf maart kunnen ondernemers in Maastricht deelnemen
aan de nieuwe actie ‘Ontdek de e-cargo bike’. Zo kunnen
zij op een laagdrempelige manier kennismaken met

Noël Wilmes van Hairvisit legde de afgelopen maanden ruim
2.000 kilometer af met zijn e-cargo bike: “Dagelijks heb ik
altijd vijf tot tien ritten naar klanten. In de spits ben ik sneller
met de e-cargo bike dan met de auto. En buiten de spits
16

lente 2018

kost het me gemiddeld vijf minuten per rit extra. Dat heb ik
er graag voor over. Ik krijg leuke reacties onderweg en bij
klanten. Ik heb een speciale deksel voor de bak ontwikkeld,
met zonnepanelen erin, zodat ik gedurende de hele dag de
elektrische accu kan opladen. Zo werk ik aan zero uitstoot
en voel ik me dus heel goed bij deze elektrische cargo bike.
De voordelen voor mij? Een besparing op benzinekosten en
parkeerkosten. Daarbij is het goed voor het milieu en mijn
lichaam.”

Kijk voor meer informatie over de actie ‘Ontdek
de e-cargo bike’ op www.maastrichtbereikbaar.
nl/e-cargo-bike. Hier vind je ook ervaringen van de
vier ondernemers die nu al meedoen aan de proef
van Maastricht Bereikbaar om elektrische bakfietsen
in te zetten voor slim vervoer in de binnenstad van
Maastricht.

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam
onderzoekt Maastricht Bereikbaar de meerwaarde van de
inzet van elektrische cargo bikes. Voor de deelnemers is
deze meerwaarde een haalbare business case om ritten met
bestelbussen te verminderen en zo kosten te besparen. Voor
inwoners en bezoekers levert de actie een schonere, beter
bereikbare stad op.

‘De elektrische bakfiets en
elekrische cargo bike zijn
uitstekende alternatieven
voor de auto.’
Ontdek de e-bike bij de Bijenkorf
De acties van Maastricht Bereikbaar zijn ook beschikbaar
voor binnenstadondernemers. Bijvoorbeeld bij de Bijenkorf
start in april een actie waarbij medewerkers gratis een
e-bike kunnen proberen. De actie richt zich onder andere
op de medewerkers die nu nog op de scooter naar het werk
komen. Op deze manier wil de Bijenkort bijdragen aan een
schonere binnenstad en minder CO2-uitstoot. Esther PaulusMaalsté van de Bijenkorf vertelt: “Deelname aan deze e-bike
actie past binnen het beleid van de Bijenkorf gericht op
sustainability en het stimuleren van een gezonde levensstijl
bij werknemers. Deze doelen komen heel mooi samen bij
deze e-bike-actie. Daarnaast ondertekenden we als een
van de eerste retailers het convenant duurzame kleding
en textiel en gebruiken we groene stroom in het kader van
verduurzaming. Zo dragen we ons steentje bij!”.
Binnenstadondernemers die aangesloten zijn bij Vereniging
Ondernemers Centrum (VOC) en Ondernemend Wyck (OW)
kunnen net als de Bijenkorf gebruikmaken van deze actie
waarbij Maastricht Bereikbaar een aantal e-bikes op locatie
beschikbaar stelt.

Deelnemen of meer informatie
Interesse om een elektrische cargo bike te proberen? Of
wil je als binnenstadondernemer meedoen aan ‘Ontdek
de e-bike’ of meedenken over slimme bereikbaarheid
in de binnenstad? Neem dan contact op met Maastricht
Bereikbaar.
• E-cargo bike proberen: neem contact op met het team
‘logistiek’ van Maastricht Bereikbaar Françoise van den
Broek of Mark Luikens voor meer informatie of om de
e-cargo bike nu alvast te reserveren.
• Slimme reisoplossingen voor medewerkers van
partners: ondernemers aangesloten bij VOC of OW kunnen
gebruikmaken van alle acties voor partners van Maastricht
Bereikbaar. Bijvoorbeeld gratis het OV, een e-bike of een P+R
proberen. Neem voor meer informatie hierover contact op
met Jelle Ummels, mobiliteitsmakelaar binnenstad

Ontdek de e-bike voor iedereen
Voor alle andere binnenstadondernemers en hun
medewerkers is het ook mogelijk om gratis een week een
e-bike of speedbike te proberen via het uitgiftepunt van Cycle
Center aan de Sint Gerardusweg 40 in Maastricht. Je haalt de
e-bike dan zelf op en brengt deze na afloop weer terug. Kijk
voor meer informatie op www.ontdekdeebike.nl.

• Ontdek de e-bike voor iedereen: kijk op
www.ontdekdeebike.nl en reserveer meteen een e-bike.
Meer weten?
Neem contact met ons op via: +31 43 351 63 59 of
info@maastricht-bereikbaar.nl.
17
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Update cultuur

CULTURA MOSAE
PRESENTEERT…

I

n 2017 richtte Centrummanagement de stichting ‘Cultura Mosae’ (SCM) op. Deze
stichting ziet het als haar taak om als verbinder en als platform te dienen om
gezelschappen en onderwijsinstellingen uit te dagen zich te presenteren met
vernieuwende en creatieve concepten. Het leggen van verbindingen tussen Maastricht
met de Euregio alsmede het toegankelijk maken van cultuur voor een gevarieerd
publiek vormen belangrijke doelstellingen van de stichting. Alle culturele projecten van
Centrummanagement Maastricht zijn sindsdien ondergebracht in de Stichting Cultura
Mosae. Hieronder een overzicht van de activiteiten die de komende tijd op het programma
staan.
Cultuurprogramma tijdens Koningsdag
Stichting Oranje Comité Maastricht en Cultura Mosae slaan
ook dit jaar de handen ineen om invulling te geven aan het
culturele programma op Koningsdag, vrijdag 27 april. Samen
hebben zij een programma samengesteld vol activiteiten die
plaatsvinden in de kiosk op het Vrijthof, van 12:00 tot 17:00
uur. Het gaat om een breed cultuurprogramma vol dans
en muziek, voor jong en oud. De presentatie is in handen
van de Limburgse zangeres Dyanne Sleijpen. Het complete
programma wordt begin april gepubliceerd op www.
oranjecomitemaastricht.nl en www.culturamosae.nl

Cultura Mosae in actie tijdens Amstel Gold
Race & Maastrichts Mooiste
In samenwerking met het evenementenbureau The
PEPr Company organiseert Stichting Cultura Mosae een
cultuurprogramma tijdens de sportevenementen Amstel
Gold Race en Maastrichts Mooiste. Tijdens de toerversie
van de Amstel Gold Race op zaterdag 14 april 2018 kunnen
wielrenners en bezoekers genieten van een cultureel
programma waarbij mooie cross-overs ontstaan tussen
cultuur en sport. Tijdens het weekend van Maastrichts
Mooiste kunnen lopers en toeschouwers op vrijdag 8 juni
tijdens de City Centre Trail, zaterdag 9 juni gedurende de
wandeltocht en zondag 10 juni tijdens de hardloop klassieker
genieten van een divers cultureel programma voor jong en
oud.
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Culturele omlijsting Heiligdomsvaart 2018

Wieker Fanfare St. Franciscus behoort tot de deelnemers,
evenals de fanfare Cornelius uit Borgharen. Koninklijke
Harmonie Sint Martinus Opgrimbie (België) speelt in de
Superieure Afdeling. Daarnaast zijn diverse koren van de
partij, zoals het gemengd koor Sjantee uit Scharn en de
vocalgroup 2ENJOY. Het Kinderkoor De Beltoontjes en de
Limburgse Koorschool Cantarella (De Steerkes) zullen deze
zaterdag ook een optreden verzorgen.

‘Muziek en dans in de stad’
Zaterdag 26 mei en zaterdag 2 juni 2018, de twee zaterdagen
vóór de beide ommegangen van de Heiligdomsvaart,
vinden er op verschillende locaties in de binnenstad dans,
koor en muziekoptredens plaats. Dit programma wordt
mogelijk gemaakt door de Stichting Cultura Mosae en
in samenwerking met de culturele commissie van de
Heiligdomsvaart uitgevoerd.

Optredens vinden plaats op diverse locaties in de binnenstad
van Maastricht. Het complete programma wordt binnenkort
gepubliceerd op: www.heiligdomsvaartmaastricht.nl en
www.culturamosae.nl.

Zaterdag 26 mei – Jong Talent
De eerste zaterdag zal in het teken staan van Jong Talent.
Dansgroepen, jeugdkoren en jeugdorkesten zullen hun
talenten laten zien op zaterdag 26 mei. Deelnemers op deze
dag zijn bijvoorbeeld Jelke Schijlen, een jong zangtalent uit
Maastricht, de Heerlense singer songwriter Lotte Walda en
de bekende Dansschool Reality uit Maastricht, opgericht
door Brahim Oumou.

Filmvoorstellingen op openbare pleinen
Gedurende de Heiligdomsvaart wordt er op een aantal
locaties een openluchtfilm vertoond, passend bij het thema
van de Heiligdomsvaart: ‘Doe goed en zie niet om’.
Over de filmtitels vindt momenteel overleg plaats en
publicatie daarvan volgt op een later tijdstip en zal via de
websites van de Heiligdomsvaart en Cultura Mosae bekend
worden gemaakt. De toegang is gratis. De uitvoering is in
handen van Cultura Mosae, Lumière Cinema Maastricht en
de Cultuurcommissie van de Heiligdomsvaart.

Tevens zullen jeugdorkesten uit Wolder een concert
verzorgen. Ten eerste het jeugdorkest van Harmonie
Wilhelmina, dat onder leiding staat van Julio Domingo. Ook
zal het jeugdorkest van de wereldkampioen Harmonie Sint
Petrus en Paulus Wolder onder leiding van Loek Smeijsters
een optreden geven. Daarnaast verschijnt het VHBO
Maastricht en de twee Maastrichtse singer-songwriters
Maxime & Glyn. Kortom, veel optredens waarbij jong talent
centraal staat!

Geslaagde achtste editie Magisch Cultuur Festival!
Van 16 t/m 30 december 2017 vond de achtste
editie van het Magisch Cultuur Festival plaats. In
vergelijking met eerdere edities werd er gekozen
voor een nieuwe huisstijl die werd uitgewerkt door
studenten van de MAMDT-opleiding aan de Zuyd
Hogeschool. Bovendien kende het festival een
nieuwe opzet, zowel in duur, invulling als ook in
de aankleding. Verspreid door het centrum van de
stad vonden zo’n 200 optredens plaats op vier vaste
podia en een aantal side locations. Met meer dan
1.100 deelnemers, verdeeld over 120 gezelschappen
kunnen we spreken van een bijzonder geslaagde
editie in 2017. Enkele highlights waren optredens van
o.a. Leona Philippo, Erwin, Eric Jaspers, The Voice
Of Holland-ster Jennie Lena en de Dickensshow.
Burgemeester Annemarie Penn-te Strake kwam
zelfs haar muzikale talent tonen tijdens deze
gezellige editie. Op 30 december wist Maan, winnares
The Voice of Holland 2016, de laatste dag van het
Magisch Cultuur Festival met ruim 600 bezoekers op
Mosae Forum tot een magisch einde te brengen.

Zaterdag 2 juni – harmonieën, fanfares en koren
Met als thema ‘harmonieën, fanfares en koren’, toont een
aantal muziekverenigingen uit Maastricht en omgeving
zich deze tweede zaterdag aan het publiek. Een van de
deelnemers is bijvoorbeeld Fanfare St. Joezep. Ook de

Je kunt je nu al aanmelden voor Magisch Cultuur
Festival 2018 via tomberghmans@cmmaastricht.nl
of +31 (0)6 19 28 33 48.
19

W!M 21

Dankjewel:
HET WAS WEER

magisch
MOOI!

H

et voorjaar breekt aan. Toch maken we
van deze gelegenheid nog even gebruik
om terug te blikken op de sprankelende
sfeerverlichting in hartje stad en een al even
spetterend en feestelijk cultureel programma
in de decembermaand. Wat was het ook deze
keer weer magisch mooi! Mede dankzij de
bijdrage van onderstaande ondernemers werden
de donkere winterdagen omgetoverd tot de
meest magische en sfeervolle dagen van 2017.
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Verenigingen
• De Brandslang Mestreech
• Entre Deux
• Ondernemend Wyck
• Ondernemersvereniging
Jekerkwartier
• Ondernemersvereniging
Kesselskade en
Maaspromenade
• Ondernemersvereniging
Mosae Forum
• Ondernemersvereniging
Onze Lieve Vrouweplein
• Ondernemersvereniging
Stokstraatkwartier
• Stichting Samenwerkende
Hotels Maastricht
• Les Tables
• Vereniging Ondernemers
Centrum
• Vereniging van Eigenaren
Binnenstad Maastricht
Stadsbreed
• 7 For All Mankind
• Aim
• B&B Alabonneur
• Albert Heijn Helmstraat
• Belle Flo
• De Belsj
• Ben Mordang makelaardij
• Bonhomme
• Chocolaterie Boulanger
• Coffeelovers / Maison
Blanche Dael
• Hotel Crowne Plaza
• Café Duke
• Le Fernand Café Manger
• Gemeente Maastricht
• IK (Galerie & Atelier)
• InterUM
• Jouw Marktkraam
Maastricht
• Kasteel Borgharen
• Brasserie Keizer
• De Kiosk
• Kaishu Japans Restaurant
• Lena Berens
• LOFT55
• Lucky Leder
• City Centre Hotel Mabi
• Maison Louis
• Marc Cain
• Optiek Martens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merle Andersson
Mes Amis
Milan Palma
Goudsmidse Mireu
Natan
Café Nouveau
NZA New Zealand
Auckland
Oil & Vinegar
Patty & Bun
Restaurant Café Petit
Bonheur
Café de Poort
Q-park
RBZ Partners
Rederij Stiphout
Sassen Dielemans BV
Scapa
Teazone
Townhouse Designhotel /
La Bergere Group
Universiteit Maastricht
Taverna la Vaca
VanDaan
Dierenspeciaalzaak
Wolters

•
•
•
•
•
•
•

Maastricht
Bureau Europa
Gemeente Maastricht
LIOF
Lumière
De Muziekgieterij
Pathé Maastricht
The Student Hotel

Boschstraat
• Afroshop Giselle Wato
• Het Coachhuis Maastricht
• Confetti
• The Escape Hunt
Experience Maastricht
• Huub Hannen Galerie
• Kia Nosh Hairstyling
• Maison Florop
• ROOOMS
• Saigon cuisine
• The Salad Bar
• Toni & Guy
• Hotel Trash Deluxe
• Used Products Maastricht
• Vincent van Eyck Antiquair
• Wasserij Huysmans
• Yong Kee

Achter het Vleeshuis
• De 13 Jongens
Mannenmode
• 7 Camicie
• Maxime Schoenen
• Paddy Point
• Sjieko
• Stylish
• Suzy B.
• Eetcafé In de Tenne Kan

Bredestraat
• Hotel BE 41

Amorsplein
• Café B.for
• CHPT 8
• Clio Jewelry
• Dille en Kamille
• Café Falstaff
• Freddy Pant Room
• Gents Maastricht
• Kinsjasa Shoes
• Lincherie
• Lucky Luc Snacks
• Marks Maastricht
• Noë Maastricht
Belvédère
• W.O.M. Belvédère
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Florale Haircare
House of Tudor
K Atelier
Restaurant Laus
Café Madrid
Oase Clothing
Piece of Cake
PL-Line
Rob van Rijn Kunsthandel
Secondhand 4 all
Sheer Elegance
Take Five

Cörversplein
• Frituur de Aw Brök
• Cinq
• Restaurant Ellinikon
• Café Servaas
• WalkAbout
De Percée
• Notariskantoor
AchtenvanGent
• Hotel Beaumont
• Restaurant Harry’s
• Hermès
• Leon Martens
• Mestrini Occhiali
• Monfrance Schoenmode
• Mrs. O. & More
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• Schins Atelier
• The Very Little Agency
• Woolrich

• De Poshoorn
• De Smakerij
Grote Gracht
• Boutique Hotel Maastricht
• Comfort Smoke
• De Roej Neus
• Living Maastricht
• Maria’s Kapsalon
• Olympia
• Paone
• Portella Coiffures
• Pracht bloemen
• Talentino
• Thiessen
• Vers
Heggenstraat
• Brocantique-Watches
• Grand café Familia
Maastricht
• De Kiekoet
• Len Haarverzorging
• Livin’ Room
• Lunch & Zo
• Restaurant 55
• Traders Pop
• VanDaan VOF
Hoogbrugstraat
• BAC VVE Parkeergarage
Arco Iris
• Belle Mani
• The Broth Bar
• Goudbloem
• Het Hoofse Huis
• Housing XL
• Judi
• Au Lion D’or

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loft 76
Max ®
Café ‘t Pruuske
Quattro Mori
Residence Housing &
Relocation
Roxx International BV
Bij SamSam
Sjiek Kookpunt
Sjiers Barbershop
Studentbike Maastricht
Tandartspraktijk Wyck
Touched
De Verwondering
Week IN Week UIT
Woonder BV
Wycker Soep Sap Salade

Maastrichter Brugstraat
• Bakker Bart
• De Bijenkorf
• Cavallaro Napoli
• Chaussures Mondiales
• Filipucci
• Nespresso Boutique
• Van Os tassen en koffers
• Buvette ‘t Piepenhoes
• Pinky
• Riverwoods Store
• Sam Friday
• Timberland
• Zumo

Markt
• Balsemien
• Hotel de la Bourse
• Burgerfabriek
• Chicken Corner
• La Chine
• La Colombe
• Vishandel de Dolfijn
• Da Geppetto
• Café ‘t Haantje
• Kentucky Fried Chicken
• Kookhuis aan de Maes
• Van Leendert
• Café Local
• Meijer Scharis
• Oliebollenkraam Mesa
• Mickey Brown’s Daily Deli
• Kaasspecialist Mitchel
Sauer
• Pizzeria Napoli
• New Capadokia
• New Sing’s
• In ‘t Panhuis
• Peters Irish Pub
• Reitz
• SNS Bank
• Café Sway
• With Love Burrito
• Zeeman
• Café de Zwaan

Maastrichter Smedenstraat
• Cuplé
• Darq
• Montulet
• Oska
• Sarto
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Minckelersstraat
• Cedille Design
• Conflict
• Festen
• Giensch
• Kymyka
• MaxMara
• No Label
• The Scoop Store
• Atelier Maestricht
Platielstraat
• La Bodega
• Café Restaurant Bokes
• Café van Bommel
• Juwelier Burger
• Chocamosa
• Café Cliniq
• Depeche
• A Fish Named Fred
• New Hampshire
• Pizzeria Ristorante Tivoli
• Trivaldi
• Café de Twee Heeren
Rechtstraat
• La Barraca
• Big Song
• Bizarre
• Eetcafé Céramique
• Le Courage
• Doubleface
• Elia
• Estafette
• Fab Icons

lente 2018

• Gadjah Mas
• Gay Jongen
• Hot Kitchen Men’s
Boutique
• De Joffers
• Kinsum Records
• Kris Wolf
• M-Perception
• Maaslands Antiquariaat &
Lijstenmakerij
• MaNo
• Les Marolles
• Mediterraneo
• Mi Pasión
• La Neuvieme Paris
• Nina’s boutique
• Novita Wardrobe
• Restaurant O’
• Odysse
• Piedi d’Oro e Piu
• Pont d’Or
• Kunstuitleen Post en
Garcia
• Café Rambler
• Regalo Cadeau
• Ron for Run
• Semplice e Buono
• De Serre
• Tabakspeciaalzaak
Maastricht
• Tekst & Stijl
• Tizia Jewels and Art
• Toscanella Apuana
• De Verrassing
• Villa Trepetie
• Vormlicht
• WEN
• WePe-Mode
• Wijn en Antiek in Wiek
• Zenza
• Zilch
Sporenstraat
• Bella Jewelry Store
• Cimmermans City
Slotenmaker
• Cimmermans
Translations
• Clio Jewelry
• Courage Lingerie
Maastricht
• Mevrouw Esther den
Hollander
• Gents Maastricht

• Hannes Roether
Maastricht
• Hemmingway’s Maastricht
• Oila
• Pieke Potloed
• Possible Italy
• The Showroom Maastricht
• ‘t Stokpeerdsje
Stationsstraat
• Amrâth Grand Hotel de
l’Empereur
• BABS Burrritos
• Bread & Delicious
• Cucina 50
• Douwe Egberts
• Fair Play
• GSM Maastricht
• De Modemannen
• Musti Döner Kebab
• New York Pizza
• Night Shop
• Bloemenhandel
Ramaekers
• Hotel Sansa
• Tempo Team

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vismarkt
• Hotel Bar Beez
• De Feesfebrik
• FM Kaffee
• De Gouverneur
• Café Printemps
• Café ‘t Rozenhoedje

Grand café Momus
Brasserie Monopole
Grand café Nieuw Bruin
In d’n Ouden Vogelstruys
Aux Pays Bas
Grand café de Perroen
Pinky
Eetcafé Rekko
Saillant Hotel
Scharrels en Scharen
St. Janskerk
Theater aan het Vrijthof
Le Theatre Hotel
Vrijthof 9

Wycker Brugstraat
• L’Abeille
• Ace & Tate
• Bagels & Beans
• Bellamy Gallery
• Berger Lingerie
• Bouchon d’en Face
• Steakhouse Carnal
• La Coupe d’Or
• Chocolatier Friandises
• Gembira
• Hamburgeria
• Ici Paris XL
• Ivizi
• Drogisterij Jaspers
• Jewels 4 You
• Joep Schürmann
Vleesspecialiteiten
• Het Kousenhuis LinoLux
• Schoen en Sleutelservice
Lebon
• McDonalds

Vrijthof
• Amrâth Hotel DuCasque
Maastricht
• Avanti
• Azië Tapas
• Il Bacaro
• Basilica
• Brasserie Britannique
• Ijssalon Christie
• Restaurant Fameuse
• Forza B.V.
• Gauchos Grill
• Gio’s Cucina Casalinga
• Haas op het Vrijthof
• ING Bank
• Grand café d’n Ingel
• Grand café Maastricht
Soiron
• McDonalds
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mickey Brown’s
Noir
‘t Rommedoeke
Patisserie Royale
Ruijters Groep
Simon Lévelt
Sleebe Mannenmode
Subway
Veers Oet Wyck
Via Claudia
Wanderlust
Wycked
Wycker Cabinet
Café Zondag

Magisch Cultuur
Festival Maastricht
• Gemeente Maastricht
• W.O.M. Belvédère
Maastricht
• De Brandslang Mestreech
• Entre Deux
• Kruisherenhotel
• Maastricht Bereikbaar
• Nederlandse Spoorwegen
• Ondernemersvereniging
Jekerkwartier
• Ondernemersvereniging
Mosae Forum
• Ondernemersvereniging
Onze Lieve Vrouweplein
• Ondernemersvereniging
Stokstraatkwartier
• Pathé Maastricht
• Stichting FSI
• Wurst & Co
• Wyck Promotie
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Facts & figures 2017
JAAROVERZICHT CENTRUMMANAGEMENT

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.

1001 zwevende bollen,
660 lichttakken,
4.400m guirlandes
met daarin 354.992
lampjes

Magisch Cultuur Festival
In 2017 vond de 8e editie plaats van het Magisch Cultuur
Festival. Deze keer met een heel nieuw concept en een
eigen huisstijl. 1100 deelnemers, 200 optredens, 120
gezelschappen en 32 vrijwilligers maakten het Magisch
Cultuur Festival 2017 tot een groot succes.

Sfeerverlichting

Het Parcours
In 2017 bestond Het Parcours uit 1800 deelnemers, 250
optredens, 200 gezelschappen en 60 locaties. Dit alles
verspreid over 4 kilometer groene loper. 60 vrijwilligers
wisten alles in goede banen te leiden.

KOSTEN: €246.4
27
SPONSORING: €
114.822

Sfeerverlichting
1001 zwevende bollen, 660 lichttakken, 4400m guirlandes
met daarin 354.992 lichtjes toverden Maastricht om tot
een magisch tafereel. Het social media filmpje over de
sfeerverlichting werd 35.000 keer bekeken.
Mode Maastricht
In 2017 vonden er 10 edities plaats van Catwalk Maastricht
en werden er 40 modeshows georganiseerd. De bezoeker
beoordeelde Catwalk Maastricht met een gemiddeld
waarderingscijfer van 7,7.

10 edities
Catwalk
Maastricht,
40 modeshows

8.0
waarderingscijfer

Mode Maastricht

Thema Avond
‘Ondernemersvragen
aan de gemeente.’

KOSTEN: €128.276
SPONSORING: €118.207
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1100 deelnemers,
200 optredens &
120 gezelschappen
Magisch Cultuur Festival

KOSTEN: €56.667
.925
SPONSORING: €49

Thema-avond
De thema-avond: ‘Ondernemersvragen aan de Gemeente
Maastricht’ werd door de deelnemers beoordeeld met een
waarderingscijfer van 8.
Maastricht Midweekend
De website van Maastricht Midweekend heeft 200.000
pageviews gerealiseerd. Via verschillende nieuwsbrieven
bereikten we in totaal 592.160 consumenten over Maastricht
Midweekend. Met name de samenwerking met bekende
blogs als Linda en Yourlittleblackbook leverde veel
exposure op.

52
edities
Cultuur op Zondag

W!M
De 8e jaargang van het informatiemagazine van
Centrummanagement werd verspreid over 159 locaties
in Maastricht. Per editie (4 per jaar) worden er 1750
exemplaren verspreid onder ondernemers en stakeholders.
Cultuur op Zondag
Dit evenement werd in 2017 52 keer georganiseerd, op 21
locaties door de hele stad.
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Wyck Promotie
In 2017 deden maar liefst 75 participanten mee aan Wyck
Promotie. De totale PR-waarde bedroeg in 2017 3.192.906
euro. De website (www.wyck.nl) wordt maandelijks 2200
keer bezocht.
Lazy Sunday Concerts
In 2017 kon men 18 keer genieten van een Lazy Sunday
Concert, deze vonden plaats van januari t/m juni.

€ 3.192.906
PR-waarde

Stagiaires
Er is bij Centrummanagement 7705 uur gewerkt
door stagiaires, verspreid over 11 stageplaatsen en 2
werkervaringsplekken.

voor Wyck Promotie

Vrijwilligers
Er is in totaal 1038 uur gewerkt door vrijwilligers aan diverse
culturele activiteiten

KOSTEN: €87.048
SPONSORING: €87.048

1800 deelnemers,
250 optredens,
200 gezelschappen
en 60 locaties

592.160
consumenten
geinformeerd over
Maastricht Midweekend

Het Parcours

18 edities
Lazy Sunday Concerts
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Financieel overzicht
CENTRUMMANAGEMENT
Zoals u ieder jaar van ons gewend bent, treft u
hieronder het financieel overzicht van 2016 en 2017
en het van plan 2018 aan.
Real 2016

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

Real 2017

Plan 2018

469.866
77.641
104.501
1.759
26.160
113.000
42.133
46.357
43.513
924.930

474.616
49.925
114.822
24.000
10.045
118.207
87.048
25.112
903.775

480.000
65.000
95.000
52.000
90.000
45.000
827.000

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
924.173

4.927
165.027
18.582
11.863
56.667
246.427
35.010
10.172
30.760
150
128.276
87.048
17.539
20.674
999
4.501
56.556
6.601
901.780

5.000
192.000
19.000
13.000
75.000
240.000
10.000
5.000
28.000
10.000
52.000
90.000
18.000
13.000
1.000
3.000
70.000
7.500
851.500

Bedrijfsresultaat

757

1.995

24.500-

Financiële baten en lasten
Rentebaten en lasten

386

588-

200

1.143

1.407

24.300-

Kosten
Afschrijvingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Cultuurfestival Magisch Maastricht
Sfeerverlichting Magisch Maastricht
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		

Resultaat
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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.

