
Thema-avond 
Ondernemersvragen 

Op maandag 10 april vond de eerste 

thema-avond van 2017, georganiseerd door 

Centrummanagement Maastricht in 

samenwerking met de gemeente Maastricht, 

plaats. Tijdens deze thema-avond creëerden we 

de mogelijkheid voor ondernemers om 

onderwerpen bespreekbaar te maken die hen 

bezighielden. Onderwerpen zoals het 

fietsenbeleid, het aanbod van parkeerplaatsen in 

de binnenstad, het uitstallingen- en vlaggenbeleid, 

het verkrijgen van vergunningen en de veiligheid 

van de ondernemer en zijn of haar medewerkers 

in het centrum van Maastricht. 

Verschillende afdelingen van de gemeente, zoals 

Mobiliteit, Openbare Ruimte, Vergunnen (Horeca) 

en Veiligheid & Leefbaarheid, evenals het 

Bedrijvencontactpunt waren aanwezig om 

toelichting te geven en de verschillende vragen te 

beantwoorden. 

Onderstaand treft u de verslagen van de 

besproken onderwerpen, eindpitches en de 

beoordelingen van de avond aan. 

We danken alle aanwezigen en betrokkenen 

nogmaals voor hun komst! 

Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij een 

volgende thema-avond georganiseerd door 

Centrummanagement Maastricht? 

Laat het ons weten en stuur een mail naar 

info@cmmaastricht.nl. 

Houd onze website www.cmmaastricht.nl en 

social media in de gaten voor meer informatie.

10 april 2017 

EINDVERSLAG 

http://www.cmmaastricht.nl/


Verslagen
VERSLAG VEILIGHEID 

Gemeente Maastricht: Michel Detisch 

Coördinator Veiligheid 

Team Veiligheid 

Diverse ondernemers gingen tijdens de 

thema-avond in gesprek met Michel Detisch over 

het onderwerp veiligheid. Zo werden er vragen 

gesteld over de werking van camera’s in de stad, 

hoe de bedrijfsvoering veiliger kan, wat zoal de 

grootste uitdagingen zijn op het gebied van 

veiligheid en hoe er wordt omgegaan met 

zakkenrollers. 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat er 500 

werkzame camera’s zijn geïnstalleerd in de stad, 

waarvan er een aantal op bepaalde hoeken hangt 

om mensen te kunnen identificeren. Momenteel 

wordt er hard gewerkt om het analoge systeem om 

te zetten naar een digitaal systeem. De data zijn 

daardoor nu 4 dagen beschikbaar, normaliter 

worden hier 7 dagen voor aangehouden. Op de 

vraag van een ondernemer of er ook fake camera’s 

worden ingezet is de gemeente stellig: zij zetten 

geen fake camera’s in. De reden? Stel dat er 

daadwerkelijk iets zou gebeuren op een dergelijke 

locatie dan zijn er geen beelden beschikbaar die 

ondersteuning bieden bij het aanpakken of 

oplossen van een delict. 

Bedrijfsvoering 

Op de vraag hoe de bedrijfsvoering op het gebied 

van veiligheid kan worden aangepakt, geldt 

volgens de gemeente als eerste het doen van 

aangifte. 

Vervolgens kan er een melding worden gemaakt bij 

wijkagenten Roy Bogman en Lou Bergmans. Door 

een aantal ondernemers wordt ook gebruik 

gemaakt van een stratenalert; een 

Whatsapp-groep waarin informatie met elkaar kan 

worden gedeeld. Volgens hen functioneert dit 

stratenalert goed. Door het delen van beelden met 

elkaar worden kwaadwillende mensen (eerder) 

geweerd uit de ondernemingen. Bij het 

Bedrijfscontactpunt kunnen ondernemers meer 

informatie opvragen over een regeling waarbij een 

ondernemer zijn of haar eigen zaak kan laten 

doorlichten op het gebied van veiligheid. 

Uitdagingen 

De grootste uitdaging op het gebied van veiligheid 

zijn de vijf prioriteitsgebieden. Dit zijn gebieden 

waar high impact crimes vaker plaatsvinden, zoals 

bijvoorbeeld het dealen van drugs. Het blijft in de 

praktijk lastig om een dealer langer vast te houden. 

Het rechtssysteem in Nederland samen met de 

vaak kleine hoeveelheden die dealers bij zich 

hebben, zorgen ervoor dat ze snel weer worden 

vrijgelaten. De grote dealers zijn interessant, maar 

daar gaat vaak veel tijd in zitten om ze op te 

pakken. De gemeente voert diverse acties uit om 

deze mensen te kunnen arresteren. Zo sponsoren 

ze o.a. politieauto’s om zo de herkenbaarheid van 

bepaalde voertuigen te verminderen. 



Zakkenrollers 

De afgelopen jaren is er een terugloop van 40% in 

het zakkenrollen geconstateerd. Desalniettemin 

blijft het helaas een actueel gegeven en dient 

iedereen zich bewust te blijven van de 

aanwezigheid van zakkenrollers. Carnaval, de 

Vrijdagweekmarkt en de Horeca blijven ‘geliefde’ 

mogelijkheden. De gemeente heeft in het verleden 

een succesvolle actie opgezet, genaamd ‘Handjes’, 

waarbij er bij diverse tafels in de horeca telefoons 

werden ‘gestolen’. Dit om bezoekers en 

ondernemers bewuster te maken van het feit hoe 

snel zoiets kan gebeuren. Uiteraard werd deze 

actie goed voorbereid en was de politie ter plekke 

om eventuele escalaties op te vangen. 

Opmerkingen ondernemers: 

• Vanuit verschillende ondernemers wordt 

aangegeven dat er gezamenlijk met de straat of 

met een aantal ondernemers camera’s kunnen 

worden gekocht om de veiligheid te vergroten. 

Zij gaan hier binnenkort met elkaar over in gesprek 

om te komen tot een voorstel.

• Een ondernemer geeft aan dat er in zijn 

omgeving (Driebergenpoort) geen resultaat wordt 

gezien op het gebied van veiligheid en dat er juist 

daar veel wordt gedeald. Er wordt vanuit de 

gemeente met de betreffende ondernemer 

afgesproken dat de politie daar meer gaat 

observeren. 

• Een ondernemer vraagt wat hij kan doen als er 

een foto beschikbaar is van een dief in zijn winkel. 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het 

tonen en delen van een foto in een WhatsApp alert 

groep geen probleem vormt. Dit geldt tevens voor 

een collectieve winkelontzegging. 

VERSLAG OPENBARE RUIMTE 

Gemeente Maastricht: Wim Jan Doelman 

Accountmanager Binnenstad 

Team Economie en Cultuur 

Door Wim Jan Doelman werden diverse vragen 

beantwoord die betrekking hadden op de 

openbare ruimte. Zo werden er vragen gesteld 

over het vlaggenbeleid, het algemene beleid van 

de gemeente, de aanpak van geparkeerde fietsen 

en de vuilnis overlast. 

Uitstallingen en vlaggenbeleid 

Er blijkt bij ondernemers enige onduidelijkheid te 

zijn over wat er in plaats van een vlag mag worden 

geplaatst of opgehangen. Zo zijn commerciële 

vlaggen niet toegestaan. Dit is besloten ter 

bevordering van het straatbeeld en om onderlinge 

concurrentie tegen te gaan. Uithangborden mogen 

daarentegen wel worden geplaatst. 



Op de website is het Welstandsbeleid van de 

gemeente te vinden, waarin alle richtlijnen, ook 

met betrekking tot dit onderwerp zijn opgenomen. 

Dit Welstandsbeleid wordt nu herzien. Als het 

opnieuw is vastgesteld dan kan dit via de 

internetsite van de gemeente op adresniveau 

worden bekeken. In aanvulling daarop is er iedere 

woensdag bij Ellen Snoeck een inloopspreekuur 

over het Welstandsbeleid. Ondernemers kunnen 

hier terecht met hun specifieke vragen. 

Straatplan 

Meerdere ondernemers geven aan zich vaak 

beknot te voelen in het ondernemen, onder meer 

door het Uitstallingenbeleid van de gemeente. Het 

Welstandsbeleid is volgens hen gebaseerd op de 

situatie in de Grote Staat, waar vaak duizenden 

mensen doorheen lopen. Het toepassen van 

dezelfde criteria in de kleinere straatjes kan daar

nadelige consequenties hebben. 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat door 

het opstellen van een gezamenlijk straatplan 

ondernemers meer kunnen bereiken. Op deze 

manier wordt er effectiever met het individuele 

belang van de ondernemers omgegaan. Tevens 

wordt er geadviseerd om het eerder benoemde 

Welstandsbeleid, dat momenteel opnieuw door de 

raad wordt besproken en vastgesteld, te volgen. 

Ondernemers hebben nu de mogelijkheid om in te 

spreken bij de Raad en daar hun mening geven, 

zodat de Raad daar rekening mee kan houden. 

Het straatplan staat beschreven in het 

Uitstallingenbeleid, te vinden op de website 

van de gemeente. 

Fietsen 

Momenteel wordt er door de gemeente niet 

gehandhaafd op foutgeparkeerde fietsen, alleen als

deze gevaarlijk geparkeerd staan. Dit is het gevolg 

van een tekort aan stallingsplekken. Er wordt 

momenteel hard gewerkt om dit aantal op te 

schroeven naar een totaal van 6000 

stallingsplekken. Eind dit jaar wordt er gestart met 

het opstellen van een fietsplan. Ondernemers die 

het niet eens zijn met de in dat plan aangegeven 

maatregelen, kunnen dit inspreken bij de 

raadsbehandeling van het fietsplan. 

In Wyck wordt er momenteel gedacht aan een 

systeem dat meet hoe lang een fiets er al staat. 

Dit systeem zou, bij gebleken succes, kunnen 

worden geïmplementeerd in de rest van de stad. 

Zwerfvuil

Ondernemers geven aan dat de openbare ruimte 

steeds vaker wordt gebruikt als ‘huiskamer’. Het 

zwerfvuil is grotendeels afkomstig van bewoners in

de stad. Zij kunnen het vuilnis een keer per week 

aanbieden tot 21.00 uur, echter wordt het vaak al 

om 18.00 uur opgehaald. Veel vuilnis blijft 

daardoor buiten staan. Ondernemers signaleren 

dat de particuliere vuilophaaldienst goed werkt, 

maar dat er op het gebied van papier en karton wel 

het een en ander kan worden verbeterd. Een 

eenvoudige oplossing, zoals het kiezen van een 

alternatieve dag om het karton en papier aan te 

bieden, zou al een goed begin zijn. Veel 

ondernemers zijn op de huidige dag (maandag) 

immers niet geopend. 

De gemeente zal bij stadsbeheer navraag doen 

naar het vuilophaalsysteem voor particulieren in 

de binnenstad en dit terugkoppelen aan 

Centrummanagement Maastricht.



Opmerkingen ondernemers: 

• Het inzetten van de ‘Maastricht Meld’ of ‘Buiten 

Beter’-App. Een integratie in de app, waardoor er 

duidelijk wordt wanneer men naar de melding gaat 

kijken en hoe deze is opgelost, zou wenselijk zijn; 

• De communicatie omtrent de aanvraag van 

vergunningen dient te worden verbeterd; 

• In de Stationsstraat ter hoogte van de 

nachtwinkel zijn veel hangjongeren aanwezig. 

Er wordt vanuit de ondernemers gevraagd of dit 

kan worden aangepakt. De gemeente geeft aan dat 

de meldingen worden nagelopen door 

Casemanager Frans van de Weerdt. 

VERSLAG  BEDRIJFSCONTACTPUNT 

Gemeente Maastricht: Lilian Cortenraad 

Bedrijfscontactpunt 

Team Economie en Cultuur 

Aangezien veel ondernemers nog niet bekend

waren met het bedrijfscontactpunt heeft Lilian 

Cortenraad van de gemeente Maastricht vooral 

inhoudelijke informatie gegeven over waar het 

bedrijfscontactpunt zich allemaal voor inzet. 

Tevens hebben diverse ondernemers van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om verbeterpunten 

door te geven die het BCP in de nabije toekomst 

kan toepassen. 

Startende of gevestigde ondernemers kunnen 

terecht bij het BCP, die niet over een loketfunctie 

beschikt maar kantoor houdt in Mosae Forum. 

Het BCP is tevens 2x per maand aanwezig op 

bedrijventerrein Beatrixhaven en werkt daar 

samen met het Facility Point van de 

Samenwerkende Industrieterreinen Beatrixhaven 

(SIM). De taken van het BCP omvatten het 

uitzoeken van zaken over regelgeving voor 

ondernemers, verhuizingen, het vinden van een 

andere locatie, aanvraag en behandeling van 

vergunningen, flyers, etc. Ze fungeren als een soort

ombudsman voor de gemeente Maastricht. 

Het BCP is daarmee het eerste aanspreekpunt 

voor de ondernemer met vragen. De medewerkers 

kunnen die vragen zelf beantwoorden of de 

ondernemer in contact brengen met iemand die 

het antwoord paraat heeft. 



Opmerkingen ondernemers: 

•  Het BCP dient zich meer te presenteren bij de 

ondernemersverenigingen in de stad; 

•  Het BCP dient te zorgen voor een betere interne 

bekendheid binnen de gemeente; 

•  Het BCP zou startende ondernemers in de stad 

kunnen verwelkomen met een welkomstpakket; 

• Het BCP dient de interne doorverwijzing te 

verbeteren. Zo geeft een ondernemer aan vaker 

met de gemeente te hebben gebeld, maar nooit zijn 

te zijn doorverwezen naar het BCP. Zo komen veel 

ondernemers terecht bij het gemeenteloket, waar 

ze vaak lang wachten op de juiste informatie. 

Het BCP zou die informatie veel sneller kunnen 

aanbieden aan ondernemers. De gemeente geeft 

aan daarmee aan de slag te gaan.

VERSLAG HORECA 

Gemeente Maastricht: Marleen van Oeveren 

Beleidsmedewerker 

Team Economie en Cultuur 

Twee rondes vol vragen over het horecabeleid in 

de stad. Marleen van Oeveren beantwoordde 

diverse vragen van ondernemers over o.a. het 

indienen van uitbreidingsaanvragen, het 

terrassenbeleid, de Hotelnota, de blurring-pilot 

en de handhaving met betrekking tot Airbnb. 

Een ondernemer geeft aan dat hij een volledige 

aanvraag voor bestemmingsplanwijziging volgens 

het boekje heeft gedaan. Nadien volgt er een 

afwijzing met als reden dat het concept niet 

voldoende is uitgewerkt. Vanuit de gemeente 

worden de ondernemer(s) geadviseerd om bij dit 

proces iemand in te schakelen vanuit de gemeente, 

bijvoorbeeld Casemanager Horeca Frans van de 

Weerdt, om de aanpak te bespreken. 

Een bestemmingsplan is er niet voor niets en als er 

een bestemmingsplanwijziging nodig is, kan dat 

een tijdrovende en zware procedure zijn. Daarbij 

geldt dat het indienen van een aanvraag niet altijd 

betekent dat deze ook daadwerkelijk wordt 

geaccordeerd. 

Terrassenbeleid 

Er worden veel vragen gesteld over het 

terrassenbeleid. Het blijkt voor ondernemers lastig

om informatie te bemachtigen en een afspraak te 

maken om het aanvraagproces te bespreken. 

Tevens wordt er aangegeven dat men het een 

uitdaging vindt om het gestelde maatwerk te 

leveren. 



Wat mag er wel en wat mag er bijvoorbeeld niet? 

De gemeente verwijst naar de tabel in de Nota 

Terrassenbeleid 2015. Daarin staat aangeduid 

welke plekken nog bepaalde mogelijkheden bieden.

In het “bestendigingsgebied” mag er geen 

uitbreiding van terrassen meer plaatsvinden, niet 

in aantal en niet in m2 of in tafels. In het 

Horecabeleid zijn de straat- en buurtprofielen 

opgenomen. Daarin wordt aangegeven wat er nu is 

en wat er nog mogelijk is op het gebied van horeca. 

Een aantal ondernemers beschikt over een klein 

terras en is zich aan het oriënteren om het 

bestendigheidsgebied uit te breiden. De vraag is 

echter of daar mogelijkheden in zijn. Vanuit de 

gemeente wordt aangegeven dat dit te maken 

heeft met de betreffende omgeving en de 

bewoners in dat gebied.

De Horecanota is vastgesteld tot 2019. De wereld 

veranderd en het kan best zo zijn dat er op termijn 

voor dat plein een andere constructie geldt met 

andere verhoudingen. De ondernemers kunnen, 

door zich te verenigen met bewoners, gezamenlijk 

een voorstel aanbieden en in gesprek gaan met de 

gemeente. 

Een ondernemer aan het Pleintje Mestreechter 

Geis stelt voor dat het gebied aantrekkelijker kan 

worden gemaakt met behulp van terrassen en 

verlichting. Echter zijn terrassen daar nu niet 

toegestaan. Vanuit Centrummanagement 

Maastricht wordt aangegeven dat dit een casus is 

die kan worden neergelegd bij de gemeente met de 

vraag of er wellicht ook beslissingen naar voren 

kunnen worden getrokken. 

Zo kunnen bepaalde gebieden mogelijk eerder 

worden heringericht en biedt dat vervolgens weer 

perspectieven voor de ondernemers. De gemeente 

stelt voor dat de ondernemers gezamenlijk een 

voorstel met vragen voorleggen aan de gemeente 

zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan. 

De Hotelnota 

Vanuit de ondernemers wordt er gevraagd of er 

alleen maar ruimte is voor lowbudgethotels en/of 

het hogere segment hotels, gelet op de nieuwe 

aanvragen voor hotels in het centrum de laatste 

tijd. Men is vooral benieuwd hoe deze aanvragen 

worden getoetst. De gemeente geeft aan dat er 

kritisch wordt gekeken naar alle aanvragen. 

Maastricht is een van de eerste gemeentes

geweest die een haalbaarheidsstudie heeft 

verplicht, in samenwerking met een adviesbureau. 

Een extern adviesbureau stelt de 

haalbaarheidsstudie op, die vervolgens wordt 

getoetst door een ander adviesbureau. Er wordt 

vanuit enkele ondernemers aangegeven dat er 

volgens hen niet naar de uitvoering van de 

ingediende concepten wordt gekeken. Op grond 

van de uitgevoerde evaluatie wordt vanuit de 

gemeente gesteld dat dit kan voorkomen, maar dat 

er daarvoor nadrukkelijk aandacht is. Zo dienen de 

hotels in een later stadium van de exploitatie aan 

te geven dat de beoogde doelgroepen inderdaad 

boeken. 



Op de vraag hoe er omgegaan wordt met het 

handhavingsbeleid en ‘de unieke’ hotels wordt er 

door de gemeente aangegeven dat er sprake moet 

zijn van twijfel over de juiste bedrijfsvoering van 

het concept, er moet kunnen worden aangetoond 

dat er iets niet klopt voor zij kunnen handhaven. 

De gemeente geeft hierbij aan dat zij leren van 

(eigen) opgedane ervaringen en deze ook gaan 

verbeteren. Ondernemers mogen het aangeven als 

ze het niet eens zijn met de activiteiten van een 

vergunninghouder en kunnen vragen om 

handhavingDe voorwaarden voor het toetsen op 

vernieuwende concepten staan in de Hotelnota. 

Er wordt vooral getoetst op uniciteit en of het 

concept aanvullend is voor de (binnen)stad. Voor 

de buitenwijken worden buurtprofielen gemaakt 

en binnen die profielen vindt vervolgens de 

afweging plaats. 

Blurring pilot 

Er wordt gevraagd naar de huidige stand van zaken 

betreffende de pilot. De gemeente geeft aan dat de 

pilot Mengvorming Detailhandel en Horeca door 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is 

opgestart in juni 2016. Dit om te kijken of er in de 

uitvoering van de Drank en Horecawet (DHW) 

meer ruimte is voor initiatieven als ondergeschikte 

verkoop van alcohol in de detailhandel of in 

restaurants van producten die men daar serveert. 

Met een pilot kan de gemeente dat eenvoudiger 

uitproberen, binnen het beleid mag dat niet. 

Tevens wordt er getoetst of en zo ja wat voor een 

positief effect dit kan hebben op de stad en wordt 

er achterhaald waarom het op de ene plek in de 

stad wel werkt en op de andere niet. De pilot 

wordt beëindigd per 1 juni. De resultaten gaan 

naar de VNG, die deze zal gebruiken bij de 

evaluatie van de DHW.

Handhaving Airbnb 

Als laatste komt de handhaving op het gebied van 

Airbnb aan bod. De gemeente geeft aan dat de 

mate waarop het nu gebeurt, het niet noodzaakt 

maakt om in te grijpen. Wel wordt er aan het einde 

van het jaar bekeken hoe de gemeente hier mee om

wil gaan en wordt er een beleid voorbereid voor 

het verhuren van woningen. Airbnb’s blijken 

gedegen concurrenten van hotels en kunnen voor 

overlast zorgen. Mocht er door ondernemers 

overlast worden gesignaleerd, dan kan dit worden 

gemeld bij het Bedrijfscontactpunt zodat de 

situatie kan worden onderzocht. 

Algemeen 

• Voor vragen op het gebied van Horeca kunnen 

ondernemers terecht bij het Bedrijfscontactpunt. 

Zij zullen waar nodig worden doorverwezen naar 

Casemanager Frans van de Weerdt. 

• Voor de status van vergunningen kan men zich 

aanmelden bij het initiatief 

buurtinfo@maastricht.nl, een tip van een van de 

aanwezige ondernemers. 



VERSLAG MOBILITEIT 

Gemeente Maastricht: Ferry Wahls, 

Beleidsmedewerker 

Team Mobiliteit 

Ferry Wahls gaf antwoord op vragen over 

mobiliteit. Onderwerpen als het fietsenbeleid, 

parkeertarieven en mobiliteitsproblemen 

passeerden de revue.

Zo blijkt dat diverse ondernemers graag de 

discussie willen aangaan met de gemeente en het 

College om belangrijke onderwerpen te bespreken 

als parkeren en het fietsbeleid in de stad. Zij geven 

aan dat er meer duidelijkheid dient te komen over 

wat er wel en niet is toegestaan en wordt er 

aangeraden om in maatwerkoplossingen te denken.

Daarnaast zijn er volgens de aanwezige 

ondernemers mobiliteitsproblemen in de 

Minckelersstraat, de Rechtstraat, de 

Vijfharingenstraat en de Mariastraat. 

De gemeente geeft aan met deze straten, 

uitgezonderd de Rechtstraat, in overleg te zijn 

om te kijken wat eraan kan worden gedaan. 

Tevens worden de aanwezige ondernemers 

aangemoedigd om gezamenlijk of via verenigingen 

gesprekken te voeren met alle politieke partijen 

om hun wensen kenbaar te maken. 

Opmerkingen ondernemers: 

• Stel onder ondernemers stickers beschikbaar 

om op de wild geparkeerde fietsen te bevestigen. 

Mochten deze stickers langer zichtbaar zijn op 

dezelfde fiets dan kunnen de ondernemers dit 

melden bij de gemeente zodat de fietsen worden 

verwijderd uit het straatbeeld; 

• Blijf informeren over het parkeren van fietsen in 

het centrum. Deel zadelhoesjes uit met informatie 

of andere vormen van communicatie; 

• Maak midweekse lagere parkeertarieven voor 

auto’s, hierdoor trek je ook de bezoekers van je 

eigen omgeving; 

• Er dient een open discussie te komen over het 

mobiliteitsbeleid van Maastricht; 

• Flexibilisering van parkeerplekken. 

Randvoorwaarden zijn: betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid voor bewoners en bezoeker.

BEDRIJFSCONTACTPUNT 

Web: https://www.gemeentemaastricht.nl 

/ondernemen/bedrijfscontactpunt 

Mail: bedrijfscontactpunt@maastricht.nl 

Telefoon: (043) 350 40 50. 

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 

12.00 uur 

Adres: Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht 

BELEIDSPLANNEN 

Hotelnota: 

https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur- 

en-beleid/beleid/economie/hotelbeleid/ 

Horecanota: 

https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur- 

en-beleid/beleid/economie/horeca/ 

Verkeer en mobiliteit: 
https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur- 

en-beleid/beleid/economie/verkeer-en-mobiliteit/ 

Openbare ruimte: 

https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur- 

en-beleid/beleid/openbare-ruimte/ 

Veiligheid: 

https://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/files 

/GeMa/Doc/10_VenL/MJP_Veiligheid 

_2015-2018.pdf 

https://www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/bedrijfscontactpunt


“Het bezig zijn met Veiligheid in de stad en op het 

tijd maatregelen nemen in het kader van die 

veiligheid kan op gespannen voet staan of is zelfs 

tegenstrijdig met het voorkomen van of ingrijpen 

bij misstanden. Dat was bij de aanwezigen veel 

begrip voor, ook al kan dat in de praktijk anders 

uitpakken.” 

- Michel Detisch 

Veiligheid 

“Ondernemers en bewoners in de groep Openbare 

ruimte straalden op deze avond een grote 

betrokkenheid uit. Zij waren en zijn oprecht 

bezorgd met de stad bezig en probeerden de 

gemeentemedewerkers hun kant van de zaak te 

laten zien. Het draait toch erg om communicatie. 

Wees duidelijk, vertel wat wel en niet kan en 

probeer vooral ook helder te zijn over wat je niet 

weet. Daarin kan de gemeente nog een slag 

maken.” 

- Wim Jan Doelman 

Openbare ruimte 

“Het was een prima open gedachtewisseling. 

Opvallend was dat de aanwezige ondernemers in 

het algemeen het bedrijfscontactpunt (BCP) niet 

bleken te kennen. Ze vonden het wel super dat 

deze voorziening bij de gemeente bestaat. Ze 

gaven aan er zeker gebruik van te willen maken in 

voorkomende gevallen. De ondernemers gaven 

mee dat het BCP vooral vanuit de klant zou 

moeten denken. 

  

Hoe kan de ondernemer (de klant) het 

bedrijfscontactpunt vinden, zoek de ondernemers

meer dan nu het geval is op. Dat kan bijvoorbeeld 

via de ondernemersverenigingen, maar vergeet 

ook de ondernemer niet, die niet is aangesloten 

bij een vereniging. Een flinke uitdaging voor het 

bedrijfscontactpunt.” 

- Lilian Cortenraad 

Bedrijfscontactpunt 

“Om te beginnen kan ik zeggen dat het goed is om 

op deze informele manier op een bijzondere 

locatie informatie met elkaar te delen. Waarbij 

we elkaar informeren over bijvoorbeeld 

"buurtinfo@maastricht.nl" met informatie over 

de stad, regelgeving, trends en processen binnen 

de gemeente. Het is vooral ook goed om te horen 

wat nog onduidelijk is voor de ondernemers en 

om vragen te kunnen beantwoorden, dit samen 

met het Bedrijfscontactpunt en informatie op te 

halen als vanavond.” 

- Marleen van Oeveren 

Horeca 

“Het vermogen van personen om zich te kunnen 

verplaatsen op collectief niveau. Iedereen heeft 

recht op keuzevrijheid, iedereen mag zelf bepalen 

hoe hij of zij reist. Iedereen moet naar zijn werk 

kunnen gaan. Kwaliteit van bereikbaarheid is 

belangrijk” 

- Ferry Wahls 

Mobiliteit

10 april Eindpitches 
Gemeente Maastricht 

http://www.cmmaastricht.nl/


Beoordelingen
Tijdens de borrel hebben we alle aanwezigen gevraagd om de enquête over de thema-avond in te 

vullen. Hieronder treft u de resultaten aan.
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