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O

oit was er een tijd dat je het stadsdeel
misschien nog volledig gemist zou
hebben bij een bezoek aan Maastricht.
Anno 2018 is dat vrijwel onmogelijk. Wyck
leeft, beweegt en bruist. Dat ontgaat veel
bezoekers en zeker ook de ondernemers die
er actief zijn, niet. Oud en nieuw, authentiek
en sjiek. De mix is groot, maar het karakter
nog steeds klein en karakteristiek. Dat maakt
Wyck, ‘Wyck’. En dat spreekt ondernemers
aan. Het stadsdeel verwelkomde in de
afgelopen periode dan ook weer een aantal
nieuwkomers. WIM sprak een aantal van hen.
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‘De ondernemers
in Wyck vullen
elkaar aan en
dat maakt ons
samen sterk.’

‘De Rechtstraat
voelde vanaf het
begin meteen
goed.’

Paul van der Heijden & Parinaz Shekarabi

Lotte Deckers

Lotte Deckers
Coen Gorter Interiors by Lotte Deckers
> Rechtstraat 63A, geopend sinds oktober 2017
“Nieuwkomer in Wyck zijn we niet. Afgelopen oktober
verhuisden we vanuit de Stationsstraat naar de Rechtstraat.
Eigenlijk kun je spreken van een samenloop van
omstandigheden. Coen Gorter zat al heel wat jaren in het
pand aan de Stationsstraat. Hij had besloten langzaam te
gaan afbouwen en ik zou de zaak van hem overnemen. Door
de verkoop van het pand aan de Stationsstraat moesten
we op zoek naar een nieuwe locatie. Voor ons was het
duidelijk dat we in Wyck wilden blijven. Anders zou het iets
totaal anders worden, meer landelijk in het Heuvelland.
Al wandelend door Wyck kwamen we bij dit pand in de
Rechtstraat. Dat voelde meteen goed. Het past perfect bij
ons concept. Het pand is ruimer vanwege het souterrain
dat we volledig kunnen gebruiken en heeft mooie lichtinval
met ook nog een binnentuin aan de achterkant. Vanuit hier
zetten wij onze werkwijze voort. In opdracht realiseren wij
totaalconcepten. Van idee tot 3d tekening, tot uitvoering
van het concept: samen met ons netwerk realiseren wij het
droomhuis van onze opdrachtgever. De Rechtstraat voelde
vanaf het begin meteen goed. Het is hetzelfde stadsdeel,
maar toch ervaar ik wel verschillen. Als je bijvoorbeeld
van de Stationsstraat naar de Rechtstraat wandelt, voel je
het eigenlijk al: In de Stationsstraat en Wycker Brugstraat
hebben de meeste mensen nog een aardige looppas. Zodra
je afslaat naar de Rechtstraat, verandert dat tempo en
houdt men de pas in. Men neemt hier net iets meer de tijd,
blijft staan voor je etalage en er is tijd voor een praatje. Dat
geldt ook voor de ondernemers. Er is oprecht interesse
voor elkaar en er is sprake van een mooie kruisbestuiving.
Men inspireert elkaar. Als je ’s ochtends de straat inloopt
en je ziet hoe je buurman zijn of haar etalage weer heeft
veranderd, dan krijg je vanzelf ook weer zin om aan de slag
te gaan. Men is hier dag in dag uit met zijn zaak bezig. Dat
schept een band en voelt heel goed.”

Parinaz Shekarabi
Restaurant Papaz
> Spoorweglaan 2, geopend sinds december 2017
“Tijdens het zoeken naar de perfecte locatie voor onze zaak
hebben we gekeken hoe de verschillende stadsdelen in
Maastricht zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. Wyck
sprong er voor mij direct uit, mede omdat sommige straatjes
me hier doen denken aan Amsterdam – waar ik bijna heel
mijn leven heb gewoond – en ik veel overeenkomsten zie.
Het bijzondere aan dit stadsdeel vind ik de diversiteit. Van
hotels, cafés en lunchrooms, tot kleine speciaalzaken,
snelle broodjeszaken en leuke barretjes. Door dat diverse
aanbod en de verschillende prijsklassen is er voor ieder wat
wils. De ondernemers vullen elkaar aan en dat maakt ons
samen sterk. Ook de bereikbaarheid van Wyck onderscheidt
dit stadsdeel. Er is genoeg parkeergelegenheid en alles
is te voet of met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Al
helemaal ons restaurant Papaz, dat direct tegenover het
station ligt. Een toplocatie met leuke buren en omliggende
restaurants. De onderlinge samenwerking verloopt goed. We
versterken elkaar op verschillende manieren. Iedere zaak
heeft zijn eigen identiteit en zijn eigen concept. We zitten hier
met ons restaurant pas sinds december, maar de meeste
ondernemers van Wyck zijn al een hapje bij ons komen eten.
Er heerst een gezellige onderlinge sfeer en ik denk dat we
elkaar nog meer kunnen versterken door van elkaar te leren
en elkaar als collega’s te zien.”
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‘In Wyck hebben alle
ondernemers een
geheel ‘eigen gezicht’,
geen eenheidsworst
en iedereen wil
heel graag.’

‘Iedereen is heel
creatief, met een
gezonde drive om er
elke dag opnieuw het
beste van te maken.’

Charlotte van Loo-Jungblut

Charlotte van Loo-Jungblut
The Broth Bar
> Hoogbrugstraat 43, geopend sinds eind september 2017
“Wyck voelt als thuis. Niet alleen omdat we er zelf ook wonen
en mijn oudste kind er naar school is gegaan, maar ook
vanwege de fijne sfeer die er hangt. Stads en toch intiem.
In mijn zoektocht naar het juiste pand voor mijn concept
van The Broth Bar vond ik een paar dingen belangrijk. Zo
speelde bereikbaarheid een belangrijke rol, omdat je hier
ook maaltijden kunt afhalen. Dan is het wel zo fijn als je met
de auto gemakkelijk tot voor de deur kunt komen. Omdat
het concept achter The Broth Bar vrij nieuw is, vond ik het
ook belangrijk om op een plek te zitten waar je mensen treft
die daarvoor open staan en daarnaar op zoek zijn. Hoewel
ik op meerdere plekken in de stad gekeken heb, is Wyck
voor mij absoluut die plek. Het feit dat ik ook nog eens op dit
historische pand mét binnentuin stuitte was doorslaggevend.
Het verbouwen van dit pand tot een toegankelijke horecazaak
had overigens nog best wat voeten in de aarde, maar het
was het absoluut waard. Ik zit precies op de grens tussen
Wyck en Céramique, dus met die mix aan mensen zit het
wel goed. Door de week vind je hier veel mensen die werken
in een van de kantoren, op zoek naar een gezond ontbijt of
lunch. Ook zijn er een hoop studenten en zzp’ers die hier met
hun laptop aanschuiven. Uiteraard worden deze groepen
aangevuld met de bezoekers aan Wyck, toevallige passanten
wiens nieuwsgierigheid wordt gewekt en de ‘Wyckenaar’ die
het concept spannend vindt. Laat ik bovendien de andere
ondernemers in Wyck niet vergeten. Dit alles zorgt voor een
bijzondere dynamiek. In Wyck hebben alle ondernemers een
geheel ‘eigen gezicht’, geen eenheidsworst en iedereen wil
heel graag. Het voelt heel goed om daar onderdeel van te
mogen zijn.”

Yvonne Duut

Yvonne Duut
Damesmodezaak By Duut
> Rechtstraat 66, geopend sinds februari 2018
“Als ik mijn eigen winkel zou openen, dan was het in de
Rechtstraat in Wyck. Dat stond voor mij vast. Wat ik graag
wilde met mijn winkel, paste voor mijn gevoel het allerbeste
in het plaatje van de Rechtstraat door de speciaalzaakjes
met mooie kleding, goed eten, kunst en creatieve concepten.
Een mooie combinatie waar de labels die ik verkoop goed
tussen passen. Enerzijds heel verschillend, maar uiteindelijk
streven we allemaal een bepaalde kwaliteit na. Dat betekent
dat we samen een doelgroep aantrekken die enerzijds heel
uiteenlopend is, maar van de andere kant gemeen heeft op
zoek te zijn naar speciale en unieke producten. Je merkt heel
goed dat we elkaar als ondernemers onderling versterken.
Dat heeft er wellicht ook mee te maken dat het over het
algemeen allemaal kleine ondernemers zijn met hart voor
hun eigen zaak. Iedereen is heel creatief, met een gezonde
drive om er elke dag opnieuw het beste van te maken. Je
probeert elkaar te helpen. Ik vind het bijvoorbeeld heel
normaal om klanten die bij mij niet kunnen slagen voor een
bepaald kledingstuk, door te verwijzen naar een collega
boetiek verderop in de straat of in de wijk, waarvan ik weet
dat zij dat wel hebben. Ik geloof erin dat het alleen maar in
ieders belang is om mensen op weg te helpen in Wyck en
ze te laten zien wat deze kant van de Maas hen allemaal te
bieden heeft.”
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‘In de Stationsstraat en Wycker Brugstraat hebben de
meeste mensen nog een aardige looppas. Zodra je afslaat
naar de Rechtstraat, verandert dat tempo en houdt men de
pas in. Men neemt hier net iets meer de tijd.’
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Een vereniging stelt zich voor...

ONDERNEMEND WYCK

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
steeds een andere vereniging 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 Nol Beckers, voorzitter
van ondernemersvereniging ‘Ondernemend
Wyck’.

‘We hebben als doel bezoekers
te verleiden naar Wyck te komen
en het ondernemersklimaat zo
optimaal mogelijk te maken.’
Nol Beckers

tot aan speciaalzaakjes. Deze diversiteit zie je ook terug
in het bestuur van Ondernemend Wyck. “Met de komst
van een vijftal nieuwe bestuursleden, zijn anno 2018
alle branches vertegenwoordigd. Daarnaast werkt de
ondernemersvereniging met verschillende partijen samen,
waaronder Wyck Promotie” aldus Nol. “Samen hebben we
als doel bezoekers te verleiden naar Wyck te komen, de
verblijfsduur te verlengen en het ondernemersklimaat zo
optimaal mogelijk te maken en houden. Wyck Promotie
doet dit momenteel met name online, door in te spelen
op de moderne klant. Ondernemend Wyck doet dit door te
investeren in de openbare ruimte en bereikbaarheid.

De toekomst van Wyck
Zo’n tien jaar geleden werd er nieuw leven geblazen in
de ondernemersvereniging van Wyck. Toen nog het OIW
(“Ondernemers Initiatief Wyck“) ging verder onder de
noemer “Ondernemend Wyck”. In samenwerking met lokale
retail- en vastgoedondernemers werd gekeken naar de
toekomst van Wyck. Op basis van de uitkomsten daarvan is
een prioriteitenlijst opgesteld, met een aantal belangrijke
punten op het gebied van de infrastructuur, openbare ruimte
en de bereikbaarheid van Wyck. Nol Beckers: “De aanpak
van het Cörversplein was bijvoorbeeld zo’n prioriteit. In
samenwerking met de Gemeente hebben we daar inmiddels
een mooi plein weten te realiseren. Als je het mij vraagt
een van de meest sfeervolle pleinen van Maastricht! Maar
er staat in Wyck nog veel te gebeuren, waaronder de
investering in de Stationsstraat. Op verschillende manieren
wordt geprobeerd deze straat zo aantrekkelijk mogelijk te
maken, zodat bezoekers nog meer het gevoel hebben bij
aankomst op het station al in de stad te zijn en niet meteen
de brug over te hoeven richting het Vrijthof. Ook de nieuwe
parkeerregeling en fietsenstalling moeten het stadsdeel nog
aantrekkelijker maken voor de bezoeker. Sinds 15 mei zijn
zogenaamde ‘combi plekken’ ingevoerd. Parkeerplekken
voor zowel vergunninghouders als betaald parkeren voor
bezoekers. We hopen zo meer spreiding te creëren bij de
verdeling van parkeerplekken voor bezoekers, bewoners en
mensen die werken in Wyck.”

Wyck leeft!
Het gaat goed met Wyck. De leegstand is de afgelopen jaren
sterk afgenomen en Wyck verovert meer en meer een plekje
op de kaart. Dankzij de vele hotelgasten, zakenmensen,
expats, studenten en Maastrichtenaren is Wyck altijd in
beweging. Dat maakt dit stadsdeel niet alleen aantrekkelijk
voor de bezoeker, maar ook voor de bewoner. Nol: “Ook
jonge ondernemers die zich hier vestigen, hebben een
positieve invloed op Wyck. Juist zij weten dat ondernemen
tegenwoordig verder gaat dan alleen de deur van je zaak
openen en zij inspireren anderen daarmee.”
Ondernemend Wyck zit ondanks al deze positieve
ontwikkelingen niet bepaald stil. Er wordt volop gewerkt aan
nieuwe plannen. “Met de komst van de Groene Loper heeft
ook de achterkant van Station Maastricht nu onze aandacht.
Op dit moment wordt onderzocht hoe dit deel het beste
betrokken kan worden bij Wyck en de rest van de stad. Dat
is een van de vele interessante projecten die nu lopen en
waar Ondernemend Wyck volop bij betrokken is. Kortom:
niet alleen Wyck leeft, ook haar ondernemersvereniging is
voortdurend in beweging!”

De bezoeker verleiden
Ondanks de kleinschaligheid van Wyck, beschikt het
stadsdeel over een bijzonder gevarieerd aanbod aan
winkels, van boetiekjes, hotels en horecagelegenheden
8
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Ben jij goed voorbereid?

DE WET MILIEUBEHEER

M

eer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord
voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze
samenleving en economie. Een onderdeel van het Energieakkoord is de Wet
Milieu beheer. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken
om aan energiebesparing te doen door energiebesparende maatregelen te nemen.
Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000
kWh of een gasverbruik van meer dan 25.000 m3.
Wat is de achtergrond van de Wet Milieubeheer?
In internationale afspraken heeft Nederland zich
gecommitteerd om in 2020, 100 Petajoule aan energie te
besparen. Het grootste deel van de besparing wil de overheid
realiseren via het bedrijfsleven. Voor de uitvoering en
handhaving van deze afspraken gebruikt de overheid de Wet
Milieubeheer.
Wat houdt de Wet Milieubeheer precies in?
De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie
verbruiken om aan energiebesparing te doen. Het gaat om
organisaties met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer
dan 50.000 kWh of een gasverbruik van meer dan 25.000 m3.
Wat vraagt de wet van de organisaties?
Elke organisatie die in het domein van de Wet Milieubeheer
valt, dient de energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van 5 jaar of minder, te realiseren, tenzij
er bedrijfseconomische redenen zijn die een andere keuze
rechtvaardigen. Per branche zijn er erkende maatregelen
vastgesteld, die een ondernemer verplicht dient te
onderzoeken.
Hoe voldoet jouw organisatie aan de wettelijke
verplichtingen uit de Wet Milieubeheer?
De wet vraagt van een organisatie om:
1. Het energieverbruik te monitoren.
2. De energiebesparende maatregelen in kaart te brengen.
3. Gericht actie te nemen op energiebesparing.

‘Elke organisatie die in het domein
van de Wet Milieu-beheer valt dient
de maatregelen binnen 5 jaar te
realiseren.’

9

De overheid gaat strenger handhaven
op de Wet Milieubeheer en bedrijven
verplicht stellen de energiebesparende
maatregelen die zich binnen 5 jaar
terugverdienen, uit te voeren. Bedrijven
die zich niet aan de afspraken van de
Wet Milieubeheer uit het Energieakkoord
houden, kunnen een boete krijgen.

Ben jij voorbereid op de Wet
Milieubeheer?
HIT Profit helpt bedrijven die moeten
voldoen aan de voorschriften voor
energiebesparing in de Wet Milieubeheer.
Zij vertellen je graag meer over welke
invloed de Wet Milieubeheer op jouw
organisatie heeft. Tijdens een vrijblijvende
afspraak lichten zij toe wat de wetgeving
inhoudt en hoe je hier als ondernemer
mee om kunt gaan.
Meer weten?
Voor meer informatie is HIT Profit
te bereiken op 013 - 571 99 13 of via
servicedesk@hitprofit.nl.
www.hitprofit.nl
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Wat je nog wilde weten over...

WYCK PROMOTIE
W

yck beleefde als stadsdeel in de afgelopen jaren een enorme boost en veroverde
daadwerkelijk een plekje op de kaart. Hoewel dat op het eerste gezicht misschien
de indruk wekt dat de promotie dan vanzelf gaat, laten de ondernemers in Wyck
het er liever niet bij zitten. In 2016 is daarom gestart met het initiatief ‘Wyck Promotie’.
Onder deze noemer worden zowel online als offline activiteiten ontplooid om Wyck onder
de aandacht van bezoekers en ook de eigen Maastrichtenaren te houden. Conchi Pizzuto is
projectleider van Wyck Promotie en geeft antwoord op de meest gestelde vragen.
‘Ondernemend Wyck’ is in Wyck actief als
ondernemersvereniging. Wat is het verschil met Wyck
Promotie?
“We hebben Wyck Promotie opgericht puur en alleen voor
het promoten van Wyck als bruisend stadsdeel aan de
Oostzijde van de Maas. Samen met Wyckse ondernemers
organiseren we diverse activiteiten die Wyck onder de
aandacht brengen bij bezoekers en bewoners van Maastricht.
‘Ondernemend Wyck’ is er voor de ondernemers in Wyck en
zet zich in om het ondernemersklimaat te optimaliseren. Dat
doen zij o.a. op het gebied van bereikbaarheid, logistiek en de
inrichting van de openbare ruimte. Waar mogelijk willen we
onze krachten in de toekomst mogelijk meer bundelen.”

Welke ambities zijn er voor de komende tijd?
“In 2018 focussen we ons, naast de reguliere events, steeds
meer op het optimaliseren en genereren van content op
wyck.nl, in magazines en externe websites. Daarnaast blijven
we allerlei dingen verbeteren wanneer uit onderzoek blijkt
dat dit nodig is.”
Ondernemers in Wyck kunnen zich nog steeds aansluiten
om participant te worden van Wyck Promotie. Wat levert
het je als ondernemer op?
“Je vergroot je eigen zichtbaarheid online er in ieder geval
behoorlijk mee. Je komt met een volledig profiel op www.
wyck.nl (met drie professionele foto’s). Vanuit wyck.nl worden
hyperlinks geplaatst naar je eigen website. Je krijgt extra
aandacht in de maandelijkse blogs en via de social media
kanalen van Wyck en wordt onder de aandacht gebracht bij
influencers. Naast die online voordelen, profiteer je ook van
een stukje ‘real time’ kennisoverdracht over bijvoorbeeld
thema’s als het vergroten van je (online) zichtbaarheid, het
organiseren van events, visual merchandise etc. tijdens
de ambassadeurs bijeenkomsten die een aantal keer per
jaar plaatsvinden. Last but not least, is meedenken en
organiseren absoluut heel welkom. Uiteraard geldt ook hier
dat samen nog altijd veel effectiever en leuker is dan alleen!”

Wyck Promotie is nu zo’n twee jaar actief. Wat zijn
belangrijke resultaten tot dusver?
“We hebben in de afgelopen periode met name ingezet op
online zichtbaarheid. De website wyck.nl is opgetuigd en
deze is technisch volledig ingericht op optimale vindbaarheid
voor zoekmachines zoals Google. Bovendien is het een
heel dynamische site die bijna wekelijks voorzien wordt van
nieuws, blogs en hotspots van locals. Parallel daaraan zijn
we als Wyck Promotie op social media een campagne gestart
en sindsdien heel actief aanwezig. Uiteraard hebben we
offline niet stilgezeten en zijn er een aantal nieuwe events
in het leven geroepen waaronder de Wyck Vintage Fashion
Market in juni, Wyck Electronique in september en zorgen we
ook voor volop vermaak in Wyck tijdens Magisch Maastricht
in december.”

Participant worden?
Kijk op wyck.nl voor meer informatie of neem
contact op met Conchi Pizzuto
via info@wyck.nl.

‘Er zijn een aantal nieuwe events in het leven geroepen
waaronder de Wyck Vintage Fashion Market in juni en
Wyck Electronique in september.’
10
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#elkedagwyckend
Onlangs presenteerde Wyck Promotie een nieuwe
huisstijl. Een stijl die de diversiteit van Wyck
zichtbaar maakt en die de ‘branding’ van Wyck de
komende tijd nog verder zal versterken. Afhankelijk
van de boodschap, het middel of event worden er
verschillende kleuren, kreten en hashtags (‘#’)
toegepast (zoals #elkedagwyckend). De komende tijd
zal de huisstijl in allerlei combinaties voorbijkomen
in abri campagnes, flyers en posters van events, de
website en andere uitingen.

MECC AGENDA

‘Samen met Wyckse
ondernemers organiseren we
diverse activiteiten die Wyck
onder de aandacht brengen bij
bezoekers en bewoners van
Maastricht. ’

Hunkemöller Fabrieksverkoop
12 - 18 juni 2018
NK Boksen
16 - 17 juni 2018
Maastricht Pathology
26 - 27 juni 2018
VNG Jaarcongres
26 - 27 juni 2018
EuHea Conference
11 - 14 juli 2018
Inkom
20 - 24 augustus 2018

www.mecc.nl
11

W!M 22

Een zomer vol activiteiten

EVENEMENTENK
8/9
juni

Bierfestival

8/9
juni

‘De 24-uurs Maastricht’
D’n Hiemel, Helpoort, Faliezusterklooster

Maastrichts
Mooiste
Loopweekend
Markt, Sphinxkwartier

9/10
juni

Jekerjazz
Artlive

15-17
juni

Jazzfestival
Jekerkwartier

Fashionclash
Festival
Internationaal
mode festival

Decorfabriek, Binnenstad

17
juni

Wyck Vintage
Fashion Market

21
juni

Modemarkt
Wyck

22
juni

Summer Deejays

24
juni

Dance Event
De Griend

Bassinario

Culinair Evenement
Het Bassin

Jekerklassiek
Festival voor
klassieke muziek
Jekerkwartier

30
juni

SPARTAN Race

4-22
juli

Obstacle Run

Binnenstad, Sint Pietersberg

André Rieu
op het Vrijthof
13 concerten
Vrijthof

13-15
juli

Quatorze
Juillet

15
juli
—
31
aug

Frans festival
Stadspark

12

Open Air Cinema
5 vrijdagen films
in de buitenlucht
Lumière Cinema

zomer 2018

KALENDER
27-29
juli

4
aug

8
aug

Kadefeesten

3
aug

Muziekfestival

Maaspromenade, Kesselskade

IRONkids

5
aug

Minitriathlon voor kids
De Griend

Ridderronde

12
aug

Wielerwedstrijd
Binnenstad

juni/
juli/
aug

Nightrun

Hardloopwedstrijd
De Griend, Binnenstad

IRONMAN

Internationale Triathlon
Kesselskade

St. Meriefeest
Concert met
Amsterdamse
artiesten
Mariastraat

20-24
aug

INKOM

Introductieweek
voor studenten

23-25
aug

Preuvenemint
Culinair festival
Vrijthof

Markt, stadspark, e.a.

25-26
aug

Kunstplein OLV
Kunstmarkt
O.L.V.-plein

25-26
aug

Swim to Fight
Cancer

Zwemmen tegen kanker
Servaasbrug, Bassin, Maas

31
aug
—
2
sept

BRUIS
Festival

Muziekfestival
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Even voorstellen...

VOORZITTER BESTUUR CMM:
RICHARD LOOMANS

C

entrummanagement Maastricht heeft
een eigen bestuur dat bestaat uit
zeven bestuursleden. In de afgelopen
edities stelden we hen allemaal aan je
voor. Als laatste, in deze editie, Richard
Loomans. Richard is in het dagelijks leven
zakelijk directeur van de Muziekgieterij
en al geruime tijd betrokken bij het
bestuur van Centrummanagement als
vertegenwoordiger van de culturele sector.

‘Mijn ervaring is dat
er onder ondernemers
in Maastricht een heel
gezonde drive heerst om de
stad verder te brengen.’
Richard Loomans

Blijft boeien
“Mogen meekijken hoe een stad werkt en vooral ook mee
mogen denken over hoe je de stad economisch gezond houdt
voor de toekomst, dat vind ik reuze interessant. Dat blijft
boeiend en zorgt ervoor dat ik al zo lang actief ben binnen
het bestuur van Centrummanagement,” aldus Richard over
zijn betrokkenheid bij Centrummanagement Maastricht.
“Destijds, toen mijn voorganger Cor Jongen als voorzitter
aan het roer zat, hebben we een transitie van het bestuur in
gang gezet om het kleiner en slagvaardiger te maken. De
afgelopen jaren heeft er dan ook een vernieuwingsslag in het
bestuur plaatsgevonden.”

Balans
De agenda van het bestuur is vrij gevarieerd. Richard:
“Enerzijds zien we het als onze taak om vooruit te kijken
en te werken aan beleidsplannen voor lange termijn. Hoe
kunnen we nu en in de toekomst de stad zo faciliteren dat er
niet alleen een goed vestigingsklimaat is om ondernemers
aan te trekken, maar er ook een goede balans is in de
leefbaarheid voor bewoners en bezoekers? Datzelfde geldt
voor een goede balans tussen oude tradities, het historisch
erfgoed waar Maastricht rijk aan is en de huidige gemakken
die online en digitale innovaties ons bieden. Daarnaast
houden we ons ook bezig met actuele thema’s. Zo is ‘Smart
City’ op dit moment een belangrijk agendapunt, evenals
de campagne ‘Maastricht Midweekend’. Bovendien zijn
er volgens ons nog meer duurzame maatregelen die we
als stad kunnen treffen, die zowel betere milieuresultaten
opleveren als ook gastvrijer zijn dan het invoeren van een
milieuzone in centrum Maastricht. Daar zetten we ons ook
graag voor in.”

Collectieve drive
Het huidige bestuur bestaat volgens Richard uit een
enthousiaste club ondernemende en inspirerende
geesten met een heel bijzondere collectieve drive. “Van
onderwijs tot leisure, cultuur en horeca, alle disciplines zijn
vertegenwoordigd, waardoor we elkaar over en weer mooie
inzichten kunnen bieden. Met als gezamenlijke ambitie: de
stad verder brengen.”

Voorrecht
“Zoals ik al eerder aangaf, zie ik het als een voorrecht om
over al deze zaken mee te denken. Mijn ervaring is dat er
onder ondernemers in Maastricht een heel gezonde drive
heerst om de stad verder te brengen. Er ontstaan steeds
meer mooie creatieve samenwerkingen. Het Sphinxkwartier
is daar een goed voorbeeld van. Er is door de gemeente
geïnvesteerd en door ondernemers wordt dit bijzonder goed
opgepikt door er samen creatieve invulling aan te geven. Ik
ben ervan overtuigd dat ons dat als stad ver kan brengen.”

1+1=3
“Centrummanagement is misschien niet de partij die heel
prominent in de picture staat, maar is er achter de schermen
vooral op gericht dat de stad floreert. Dat doe je samen, met
elkaar. Centrummanagement heeft daarin de afgelopen
jaren absoluut de rol van verbinder op zich genomen. Onder
het motto ‘1+1=3’ wordt er samen met veel verschillende
partners aan gewerkt de stad zo aantrekkelijk mogelijk te
maken en houden. Centrummanagement zit bovendien goed
op één lijn met het stadsbestuur en is daarmee dus ook een
verbinder tussen privaat, publiek en politiek.”

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

MAASTRICHT SMART CITY

N

iemand kan in een glazen bol kijken om te zien wat ons nog allemaal te wachten
staat in de wereld van digitale en technologische ontwikkelingen. Wat we wel weten
is dat die ontwikkelingen invloed hebben op de stad en dat dit in de toekomst steeds
meer zo zal zijn. Onder de noemer ‘Maastricht Smart City’ worden de ontwikkelingen op
de voet gevolgd en wordt er nagedacht over welke uitdagingen, kansen en mogelijkheden
dit met zich meebrengt. Centraal staat hoe Maastricht slim gebruik kan maken van
technologie. Paul ten Haaf, directeur Centrummanagement Maastricht, praat ons bij over
Maastricht Smart City.
WiFi in de binnenstad
Gratis WiFi in de hele binnenstad is een van de eerste
stappen op weg naar Maastricht Smart City. Met die reden
heeft Centrummanagement in februari de ondernemers in
de binnenstad bezocht. Paul: “We hebben hen geïnformeerd
over de mogelijkheden en wat het voor de stad en haar
bezoekers betekent. Zodra er een digitale infrastructuur
is aangelegd, kan het publieke WiFi-netwerk gerealiseerd
worden en zijn we een stap dichterbij het worden van een
Smart City. Het vergroot niet alleen de aantrekkelijkheid
van de binnenstad, het biedt bovendien volop mogelijkheden
om de stad op diverse terreinen te ontwikkelen. Denk
bijvoorbeeld aan bereikbaarheid. Zo zal het met dit
geïntegreerde netwerk mogelijk zijn om een digitale cityapp 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 crowd management en veiligheid. We hebben
gemerkt dat de meeste ondernemers positief reageren en
het gezamenlijk belang wordt onderkend. Vodafone-Ziggo is
nu gestart met de acquisitie. We verwachten op korte termijn
een terugkoppeling te ontvangen. Wanneer er voldoende
deelnemers zijn, dan wordt gestart met het bouwen van de
infrastructuur en kunnen we naar verwachting aan het einde
van het jaar gratis Wifi aanbieden.”

Nut & Noodzaak
Met WiFi in de hele binnenstad zijn we er uiteraard nog niet,
stelt Paul. “Het is van belang om samen na te denken over
wat voor stad we willen zijn in de toekomst en hoe we slim
gebruik kunnen maken van technologie. De kern van onze
stad bestaat uit rijke historie, gastronomie, winkelaanbod
en cultuur. Dat is een aanbod en authenticiteit die niet
verandert. De manier waarop je dat aanbiedt verandert
echter wél. We krijgen te maken met allerlei faciliteiten en
extra’s die voor bezoekers het verschil kunnen maken en
meewegen bij een bezoek aan de stad. De vraag is niet of je
die extra service en kwaliteit moet bieden, maar hoe je dit
precies gaat doen.”
Oneindig proces
Waar we nu zitten in het hele traject? Paul: “Aan het begin.
Er heeft een brainstorm plaatsgevonden. Een aantal partijen
waaronder de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht,
hoteliers, het MECC en Centrummanagement, heeft de
krachten en inzichten gebundeld om zich samen over een
aantal vraagstukken te buigen. We moeten dat immers echt
samendoen. Het treft eenieder van ons en raakt alle facetten
van de stad. Van bereikbaarheid, onderwijs en cultuur, tot
zorg, recreatie, retail, horeca en meer. Ons eerste doel is
om samen een duidelijke ambitie te formuleren voor de stad,
zodat we daar volgend jaar een eerste stap in kunnen zetten.
Uiteraard zijn ondernemers ook van harte welkom om mee
te denken, want laten we ons er vooral ook van bewust zijn
dat het een proces is dat niet meer eindigt.”
Blijf op de hoogte
Houd onze website goed in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen op het gebied van Maastricht Smart City:
www.cwmaastricht.nl.
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Voor de stad...

ELISABETH
STROUVEN
FONDS
M

et vele bijzondere en waardevolle
initiatieven die jaarlijks mede mogelijk
worden gemaakt door het Elisabeth
Strouven Fonds, heeft het vermogensfonds zijn
plekje in de luwte vaarwelgezegd. De laatste tijd
horen en zien we steeds meer van dit bijzondere
fonds voor de stad. “Wil je goed doen voor de
stad en haar mensen, dan moet je ook goed
gevonden kunnen worden. Zo luidt tegenwoordig
het motto,” aldus bestuurder Dik Mol.

‘Er zijn veel initiatieven die we financieel ondersteunen.
We gooien overal druppeltjes olie in en hopen daarmee aan
te zetten tot een groter geheel en zo daadwerkelijk iets
door te geven aan de stad.’

16
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Goed doen voor de stad
Een tijd lang kenden nog weinig mensen het Elisabeth
Strouven Fonds. Het fonds dat geld geeft aan initiatieven in
de stad die een bijdrage leveren op Sociaal Maatschappelijk
gebied en op het terrein van Kunst & Cultuur en Natuur
& Landschap. Dat moest anders. “In deze tijd past
grotere openheid en transparantie. Hoewel dat voor een
vermogensfonds, dat bestaat uit privaat geld zoals het
Elisabeth Strouven Fonds, niet vanzelfsprekend is, kiezen
wij er juist bewust voor,” zo vertelt Dik Mol. “De oorsprong
van het fonds ligt bij het Burgerlijk Armbestuur en dat zorgt
ervoor dat we een semi-publiek karakter hebben. Daarom
hebben wij zaken als transparantie en toegankelijkheid
hoger in het vaandel staan dan vergelijkbare fondsen in onze
branche.”

Maastricht worden opgeroepen om ideeën te bedenken
ten bate van de gemeenschap, is door Elisabeth Strouven
Fonds geïnitieerd en wordt nu mogelijk doorgegeven
aan een derde partij. Een ander vergelijkbaar principe is
‘Made in Maastricht’. Een project waarbij verbindingen
worden gelegd tussen ontwerpers en makers, overheden,
opleidingen, musea, en andere relevante organisaties in
Maastricht. Ons kantoorpand aan de Abtstraat fungeert
nu als het ware als podium voor ontwerptalent van onze
stad. In samenwerking met diverse organisaties zoals de
gemeente Maastricht, de Maastricht Academy of Fine Arts
& Design, Van Eyck, Designday e.a. bieden we designers uit
Maastricht de gelegenheid hun werk te presenteren aan
bezoekers van het pand.” Dik vervolgt: “Eigenlijk moet je
ons zien als een oliekannetje. Er zijn veel initiatieven die we
financieel ondersteunen. We gooien overal druppeltjes olie in
en hopen daarmee aan te zetten tot een groter geheel en zo
daadwerkelijk iets door te geven aan de stad.”

Armoede in Maastricht
“In de Kunst & Cultuur hoek weet men ons inmiddels goed
te vinden. Op Sociaal Maatschappelijk gebied willen we ons
bereik graag vergroten. Voor ons gevoel zijn daar nog volop
projecten die onze steun kunnen gebruiken,” zo stelt Dik.
“Dat heeft ook te maken met de oorsprong van het fonds,
we willen vooral niet vergeten waar we vandaan komen.
Bovendien is het armoedecijfer in Maastricht nog steeds
te hoog. Daartegenover staat dat het aantal initiatieven op
Sociaal Maatschappelijk terrein in Maastricht groeit. Dat is
heel mooi om te zien. We moeten er alleen voor waken dat er
niet te veel versnippering optreedt zodat het voor de mensen
die het nodig hebben, duidelijk is waar ze moeten zijn met
hun hulpvraag. Voor ons is dat ook een reden om de ‘Quiet
Community’ te ondersteunen. Zij zouden hierin volgens ons
een meer centrale rol kunnen innemen.”

Co-financieren
Hoe het werkt? Dik: “Verenigingen en organisaties kunnen
een aanvraag doen. De aanvragen die binnenkomen, worden
allereerst getoetst aan onze statutaire doelstellingen.
Afhankelijk van het type aanvraag en de omvang, schakelen
we onze vaste specialisten in, die vanuit hun eigen expertise
aanvragen beoordelen. We kijken naar de praktische
uitvoering en haalbaarheid. We financieren nooit het hele
bedrag, het gaat altijd om cofinanciering. We vinden het
belangrijk dat er, naast ons, meerdere partijen participeren.
Dat bevestigt voor ons dat er voldoende draagvlak is vanuit
de stad. In principe richt het fonds zich op projecten in
Maastricht en omgeving.”

Voor de gemeenschap
Het Elisabeth Strouven Fonds heeft binnen de publieke
fondsen een vrij uniek karakter en is het grootste van
Limburg. Het fonds heeft een zelfstandige positie en werkt
dus niet in opdracht van de gemeente Maastricht. Dik: “Net
als de gemeente zijn wij er voor de gemeenschap. We hebben
weliswaar regelmatig overleg met de gemeente en stemmen
met elkaar af welke initiatieven wij sowieso ondersteunen.
Echter, het grote verschil is dat een gemeente over veel
‘verplicht geld’ beschikt waarvan de bestemming vooraf
bepaald is conform een vastgestelde begroting. Fondsen als
wij beschikken over ‘vrij geld’ om te kunnen experimenteren.

Projectbegeleider en verbinder
Het komt voor dat we aanvragen binnenkrijgen die volgens
ons nog niet volledig zijn of niet helemaal aan onze criteria
voldoen. Steeds vaker begeleiden we in zo’n geval de
aanvragers op weg om hun plannen zo aan te passen dat de
haalbaarheid meer gewaarborgd wordt en verbinden we de
juiste partijen met elkaar. Op die manier vervullen we naast
financierder ook steeds meer de rol van projectbegeleider
en verbinder. Een rol die ons goed past en aansluit bij onze
ambitie om nog meer een positie midden in de stad, tussen
de mensen, in te nemen.”

Van Stadsgoud tot Made in Maastricht
Het project ‘Droommoeders’ is een goed voorbeeld van
zo’n experiment. Dit is een project voor tienermoeders in
Maastricht. Het is een initiatief van ons, wij hebben de juiste
experts hierbij betrokken. Als het een succes blijkt te zijn,
kan het voor de gemeente de inspiratie zijn om bepaalde
(bestaande) trajecten voor deze doelgroep aan te passen.
Ook een initiatief als ‘Stadsgoud’, waarbij inwoners van
17
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Dat moet gevierd worden!

10 JAAR
FASHIONCLASH
FESTIVAL
M
et een geheel eigenzinnige catwalkshow lanceerde
FASHIONCLASH tien jaar geleden voorzichtig voor het eerst een
nieuw mode-event in Maastricht. Gehoopt, maar niet durven
dromen, dat er tien jaar later een heus festival met internationale
allure zou staan dat jaarlijks mode en kunst laat ‘clashen’ en waar
maatschappelijke relevantie nooit ontbreekt. Tien jaar FASHIONCLASH.
Dat moet gevierd worden. En dat gaat gebeuren. In de stad en met de
stad. Van 15 t/m 17 juni. Branko Popovic, een van de FASHIONCLASH
oprichters praat ons bij.

Feest!
FASHIONCLASH is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een
internationaal mode-event met exposities, voorstellingen,
fashion talks en nog veel meer. De plek waar jonge designers
en performers tot elkaar komen, clashen en zorgen voor
een bijzondere samensmelting van disciplines. “We hadden
nooit verwacht dat het zou lukken om uit te groeien tot een
festival met een geheel eigen naam in de internationale
modewereld. Jonge ontwerpers melden zich nu jaarlijks
met de vraag of ze mogen deelnemen. Dat is echt heel
bijzonder,” vertelt Branko. “We hebben dus eigenlijk écht wel
iets te vieren. Dat zie je ook terug in onze campagne dit jaar.
Het gaat dit jaar niet alleen om het ontwerpen van nieuwe
kledingstukken, maar juist ook om het vieren van je favoriete
kledingstuk. Kijk bijvoorbeeld naar onze campagnebeelden:
Cake in de vorm van een kledingstuk. Bovendien willen
we het dit jaar echt in en met de stad vieren. Onze shows
en expositie vinden niet meer plaats in SAM Decorfabriek
buiten te stad, maar je vindt ons op zo’n twintig verschillende
locaties in de binnenstad. Van Centre Céramique, Mosae
Forum, het Bonnefantenmuseum tot aan de Bijenkorf
en in allerlei winkels kun je exposities en voorstellingen
verwachten. Voor de shows en talks maken we gebruik van
ons eigen Forza Fashion House. Je kunt dit jaar gewoon niet
om FASHIONCLASH heen!”

Fashion My Religion
Het thema van FASHIONCLASH Festival dit jaar luidt
Fashion My Religion. Oftewel: Oude tradities tegenover de
snelgroeiende modewereld. Opnieuw wordt er alles aan
gedaan om eerdere edities te overtreffen en een statement
te maken. Branko: “Met dit thema hopen we een breed
publiek aan te spreken. We willen het publiek inspireren
op een andere manier naar het geloof te kijken en taboes
met behulp van mode doorbreken. Een dialoog op gang
brengen (welke rol speelt het geloof vandaag de dag in onze
samenleving?) en een ‘clash’ veroorzaken tussen modern
(fashion) en traditie (religion). Maar ook: het publiek aan
het denken zetten over de relatie met je kleding. Ga je voor
gezonde en duurzame kleding of voor fast fashion? Door
het festival in de binnenstad te organiseren, proberen we
een breed publiek te bereiken en bewust te maken van deze
relatie en gaan we als het ware de ‘strijd’ aan met de grote
modeketens.”
Festivalprogramma
Het festival opent dit jaar op vrijdag. Vanaf dat moment kun je
als bezoeker helemaal je eigen route en programma volgen.
Het is tevens mogelijk om ‘guided tours’ te volgens met
een gids. Alle bezienswaardigheden liggen op loopafstand
van elkaar en je kunt je eigen programma samenstellen.
18
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In tegenstelling tot andere jaren, staat dit jaar alleen de
zaterdagavond in het teken van shows. “Dit jaar kiezen we
ervoor om de shows op één avond te laten plaatsvinden. Een
soort mega showavond, met dertig verschillende designers.
Op zondag wordt het evenement afgesloten met een Fashion
Talk (Met als titel: The Fashion Dialogue: a Clash of Values)
in het Forza Fashion House.”
Ook voor de mensen die niet van mode houden is er dit jaar
genoeg te beleven. Onder andere voor theaterliefhebbers is
het goed vertoeven in de binnenstad tijdens FASHIONCLASH.
“We proberen steeds meer performances te faciliteren. Je
zou verwachten dat het na tien jaar routine is geworden.
Maar het tegendeel is waar. We maken het onszelf
niet gemakkelijk telkens die clash van disciplines en
maatschappelijke thema’s op te zoeken. Maar dat is nu juist
de kracht van ons festival en dat zetten we de komende jaren
graag zo voort.”

Branko Popovic, Nawie Kuiper & Laurens Hamacher

Fashion Talent Take over
Van 1 mei tot en met 17 juni worden lokale- ontwerpers
en winkeliers uit Maastricht in de spotlight gezet
tijdens FASHION TALENT TAKE OVER (FTTO), een
project van Forza Fashion House Maastricht (FFH).
Ontdek unieke kleding, sieraden en accessoires van
Maastrichtse ontwerpers in de leukste winkels van de
stad. Deelnemende winkels: By Duut, Clio Jewelry, Le
Marais Deux, Grail, Lena Berens, Milan Palma, Now en
Studio Çedille Design.
Performance studenten Toneelacademie
Een van de krachten van FASHIONCLASH is het
bieden van een podium aan jonge kunstenaars. Ook
dit jaar gebeurt dit weer veelvuldig. Zo presenteren
drie studenten van de Toneelacademie de voorstelling
In Our Fountain in Mosae Forum. Een Engelstalige
montagevoorstelling: Energiek, surrealistisch en
extravert over onze diepste verlangens en lusten. “Wij
zijn op zoek gegaan naar onze diepste verlangens en
deze zullen wij ‘botvieren’ op het publiek,” aldus Koen
Verheijden een van de studenten. “Het publiek wordt
uitgedaagd een conversatie met zichzelf aan te gaan
over verlangens. Wij hebben ons in de vorm laten
inspireren door het religieuze schilderij De tuin der
Lusten van Jeroen Bosch. Een fascinerend schilderij,
waar je uren naar kunt kijken en telkens iets nieuws
ontdekt.” Koen vervolgt: “Centrummanagement heeft
financieel geholpen met de totstandkoming van deze
voorstelling. Dit is fijn, omdat wij vanuit school gewend
zijn zonder budget te werken en daarom erg beperkt
worden in de mogelijkheden. Nu staan er meer opties
en mogelijkheden open!”
19
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Participantenbijeenkomst

MAASTRICHT
MIDWEEKEND
O

p 28 maart j.l. vond in het
Studenthotel Maastricht een
participantenbijeenkomst over het
Maastricht Midweekend plaats. Onder het
genot van een heerlijk ontbijtbuffet, werden
de vertegenwoordigers van de deelnemende
hotels en andere ondernemingen
meegenomen in een terugblik op de
marketing en communicatieactiviteiten in
2017 en kregen zij een doorkijk in wat er
voor 2018 op de planning staat.

2017: Een terugblik
In 2017 is veel aandacht besteed aan de marketing en
communicatie van de strategische campagne Maastricht
Midweekend. Via verscheidene kanalen is de boodschap
over de stads-, provincie- en zelfs landsgrenzen gestuurd.
Onderstaand een tipje van de sluier:

Internationale awareness campagne
‘Het weekendgevoel, maar dan doordeweeks.’ Met die
gedachte in het achterhoofd is eind 2016 de campagne
Maastricht Midweekend gestart, als middel om het
doordeweeks verblijf in Maastricht te stimuleren. Deze
internationale awareness campagne is een initiatief van
Stichting Stimuleringsfonds Overnachtingen Maastricht
(SOM), Centrummanagement Maastricht en Maastricht
Marketing. Met 90 participanten uit de hotellerie en overige
horeca, de detailhandel en cultuursector werd een eerste
aanbod gecreëerd.
Afgesproken is dat de campagne een minimale looptijd van
3 jaar (2016 – 2019) zal hebben. Inmiddels is de portal in
Nederlands, Engels en Duits online, zodat het Midweekend
(inter)nationaal kan worden uitgerold. De focus zal in 2018
(naast de marketing en communicatiecampagne) liggen
op het optimaliseren van het aanbod qua inhoud en op het
stimuleren van betrokkenheid van (potentiele) participanten
bij de campagne.
20

•

Er is een PR-waarde online en offline gecreëerd van
EUR 528.166

•

Er zijn 200.000 pageviews op de website van Maastricht
Midweekend gerealiseerd

•

Bereik via nieuwsbrieven (van o.a. ANWB en Happinez,
Amstel Gold Race): 492.160 adressen

•

Bereik in print via o.a. Linda, Happinez, ANWB:
Mediawaarde: EUR 56.480 (inkoopwaarde: EUR 19.539)
Bereik: 3.414.074 lezers

•

Adwords: 10.725.363 vertoningen; 102.066 klikken naar
de website

•

Social Media: 92.426 weergaven; 3.065 klikken naar
website

•

Bannering 5 miljoen impressies

•

Blogs i.s.m. o.a. Yourlittleblackbook en Linda.

•

In het najaar van 2017 is er actief campagne gevoerd
in Nordrhein Westfalen in samenwerking met Holland
Marketing (NBTC).
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2018: 52 nieuwe Midweekends
Ook dit jaar zal het Maastricht Midweekend verder
gepromoot en ontwikkeld worden om er zo een nog groter
succes van te maken. Er wordt scherp gekeken naar
hoe de campagne gezamenlijk uitgedragen kan worden
om nog meer resultaat te bereiken. Om dit te realiseren
blijft Centrummanagement Maastricht accommodaties,
horeca, retail en culturele instellingen benaderen. Naast
de participantenbijeenkomst worden individuele bezoeken
afgelegd, telefonisch contact onderhouden en nieuwsbrieven
verstuurd.

Participanten over het
Maastricht Midweekend
Annaline Doelen (Wijnrestaurant Mes Amis):
“Midweekend Maastricht is een campagne om de
stad nog gastvrijer en vriendelijker te maken. Er
wordt ingezet op kwaliteit. Daarom zijn wij er graag
bij aangesloten!”

Maastricht Marketing gaat de campagne wederom volop
onder de aandacht brengen via tal van online en offline
communicatiekanalen in binnen- en buitenland. Wat er in
2018 al is gerealiseerd of nog op het programma staat? De
website wordt geoptimaliseerd, een online bannering en
adwords campagne, media-inkoop, social mediacampagne,
influencermarketing, een pers en PR flight, joint promotions,
campagne in voor- en najaar in Duitsland, etc. Wil je hier
inhoudelijk meer over weten, neem dan gerust contact op!

Cees Santifort (Dormio Resort): “Vanuit Dormio
willen wij graag bijdragen aan de gastenstroom.
Wij zijn voor Maastricht ‘zender’, van - nu al - veel
gasten. En dit wordt vele malen meer in de nabije
toekomst!”
Sita Tadema (Designhotel): “Door de weeks is
het iets rustiger in het hotel. Dat biedt ruimte
voor nóg meer persoonlijke aandacht, een leuke
kamerupgrading en een interessante prijsstelling.
Helemaal leuk is het, wanneer ondernemers en
zich verbinden. Hoe meer participanten, hoe meer
‘rumour around the brand’.”

Maastricht Momenten
Maastricht Midweekend is bij uitstek een gevoelscampagne.
Daarop aansluitend worden sinds kort elke maandag de
zogenaamde ‘Maastricht Momentjes’ via social media
gedeeld. Hierbij wordt een andere kant van de stad getoond
die verrassend en toch typisch Maastrichts is. Momenten en
plekken die een bepaalde sfeer en gevoel oproepen, waarop
de stad op een heel eigen manier kan worden beleefd. Hierbij
is de campagne authentiek en blijft dicht bij de ‘bekende
stadswaarden’ maar ligt de nadruk op nèt even anders dan
anders. Rust en ruimte blijven de sleutelwoorden.

Bastiaan Klomp (Kruisherenhotel): “Het
krachtige van de midweek campagne is dat we
bezoekersstromen, die nu een piek in de weekenden
beleven, kunnen spreiden. Dat biedt nieuwe
mogelijkheden voor zowel de gasten als voor ons als
hotel. Twee gasten uit Amsterdam beleefden de rust
en extra aandacht in Maastricht heel bewust. ‘Wat
een heerlijke, rustgevende stad…. Iedereen heeft
hier tijd voor je’.”

Creatieve samenwerking
Tijdens de participantenbijeenkomst is nogmaals bevestigd
dat de hotels en participanten verantwoordelijk blijven voor
de inhoud van hun aanbod, waarbij geldt: hoe meer originele
en spannende content, hoe meer aandacht er aan besteed
kan worden. De ochtend werd daarom afgesloten met een
brainstormsessie op zoek naar voorbeelden van Maastricht
Momenten. Dit leidde in alle groepen al snel tot leuke ideeën
voor samenwerking tussen participanten uit de verschillende
sectoren. Van een Midweekend met je hond tot hotelhoppen
in de stad, aan creativiteit en inspiratie geen gebrek. Zowel
de aanwezige participanten als de organiserende partijen
zetten zich dan ook met veel enthousiasme verder in voor de
campagne.

Jorrit Consten (eigenaar DarQ): “Met de
Midweekend campagne kunnen we de diversiteit
van Maastricht tonen. Door bezoekers kennis te
laten maken met lokale ondernemers die het
verschil maken in Maastricht, kunnen we mensen
enthousiasmeren voor nieuwe concepten. Eigenlijk
zou iedereen moeten aansluiten bij de campagne
omdat we op deze manier met trots onze stad
vertegenwoordigen.”
Sione Götte (Hotel Derlon): “Wij ontvingen al meer
dan 150 Midweekend gasten! Met het uitbreiden van
de publiciteit in de Euregio kunnen we de campagne
nóg verder ontwikkelen.”

Meer weten of participant worden?
Neem contact op met Centrummanagement Maastricht:
Petra Malefijt (+31 (0)43 8518977 ) of voor vragen over de
marketing & communicatie met Martje Gulikers (+31 (0)433280837).
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Elke beweging telt

AANBOD VOOR
ONDERNEMERS
Slim en
m
duurzaa ar
a
reizen n m
centru t
ch
Maastri

S

amen met vele partners promoot Maastricht
Bereikbaar slimme mobiliteit. Om de stad nu
en in de toekomst duurzaam bereikbaar te
houden, trekt Jelle Ummels, mobiliteitsmakelaar
binnenstad, samen met ondernemers en
ondernemersverenigingen op om de verschillende
maatregelen en aanbiedingen onder de aandacht van
de reizigers te brengen. Wie die reizigers zijn? Dat
zijn jouw medewerkers, bezoekers en leveranciers!
Lees verder wat een afspraak met Jelle voor jouw
bedrijf kan opleveren.
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Werkzaamheden, topdagen en evenementen
De afgelopen tijd is er veel veranderd aan de infrastructuur
in Maastricht. De nieuwe opritten en afritten bij de
Noorderbrug zijn in gebruik voor autoverkeer naar en vanuit
het stadscentrum. Het werk is echter nog niet klaar. In
Maastricht-West timmert project Noorderbrugtracé nog tot
begin 2019 aan de weg. En ook op andere plekken zijn in juli
nog werkzaamheden nodig.

Ontdek de e-bike
Gratis een e-bike proberen; dat is echt iets voor forenzen
die tot 15 km van hun werk wonen en nu nog elke dag met
de auto naar Maastricht reizen. Voor veel mensen is de
probeeractie het laatste zetje in de rug is om in beweging te
komen. Als alle ondernemers helpen dat te doen, krijgen ze
er vitale medewerkers én minder CO2-uitstoot voor terug.
Ontdek ’t OV
Medewerkers van partners kunnen ook het OV ontdekken
met een gratis probeeractie. Deze actie is ook goed te
combineren met het gratis parkeren bij een P+R! Zo kun je
makkelijk proberen hoe reizen met het OV je bevalt.

Zo wordt tot eind juni gewerkt bij de Nieuwe Limmelderweg
in Maastricht-Noord; daarvoor is de verbindingsweg tussen
de autosnelwegen A2/A79 bij knooppunt Kruisdonk richting
bedrijventerrein Beatrixhaven afgesloten. Dat raakt ook
de binnenstad, omdat het verkeer een omleiding volgt via
Geusselt en het hier dus drukker is, zeker tijdens de spits.
Bovendien is P+R Maastricht tot 22 juni beperkt bereikbaar.
Dus of je volgt een omleiding met extra reistijd en kans op
file, óf je kunt overwegen om elders te parkeren. Bijvoorbeeld
bij P+R Maastricht Zuid, waar je ook voordelig parkeert mits
je de bus naar het centrum neemt en weer terug.

Kijk voor meer informatie op
www.maastrichtbereikbaar.nl/acties

Ook begin juli volgen nog twee weekendafsluitingen van de
Viaductweg, met forse impact. Overlast is onvermijdelijk,
maar je kunt je klanten, leveranciers en medewerkers wel
informeren en zo beter op weg helpen. Bijvoorbeeld door hen
te wijzen op de regionale OV- korting die dan geldig zal zijn.
Volg de informatievoorziening van Maastricht Bereikbaar en
blijf op de hoogte.
Elke beweging telt
Redenen te over om ook deze zomer mee te werken aan
een gastvrij en bereikbaar centrum. Programmabureau
Maastricht Bereikbaar heeft samen met Ondernemend
Wyck en Vereniging Ondernemers Centrum een pakket aan
maatregelen uitgewerkt. Alle aangesloten bedrijven kunnen
er gebruik van maken. Nog geen lid? Meld je dan snel bij hen
aan, dan kan ook jouw bedrijf duurzaam in beweging komen!

Slimme Kaart
Een handige tool daarvoor is de Slimme Kaart van
Maastricht Bereikbaar, met actuele verkeersinformatie
over afsluitingen, omleidingen en de drukte op de
weg. Die kaart kun je als ondernemer trouwens ook
gemakkelijk toevoegen aan de eigen bedrijfswebsite.
Probeer het eens… en informeer je bezoekers over de
slimste manier om bij jouw bedrijf te komen! Samen
zorgen we voor een gastvrije en bereikbare binnenstad.

Slim parkeren
Voor alle bezoekers die met de auto naar de stad komen,
zijn er slimme parkeertips. Hierbij helpt de Slimme Kaart,
daarop staat steeds de actuele bezettingsgraad van alle
parkeerplekken weergegeven.

www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart

Slimme fietscombinaties
Voor sommige mensen wordt het OV een stuk aantrekkelijker
door dit slim te combineren met een deelfiets. Zo kunnen
de laatste kilometers naar de eindbestemming snel en
makkelijk overbrugd worden. Dit kan bijvoorbeeld met een
Arriva Nextbike (verkrijgbaar bij verschillende afhaalstations
in de stad) of een OV-fiets (verkrijgbaar bij Centraal Station).

Meer weten?
Neem contact met ons op via: +31 43 351 63 59 of info@
maastricht-bereikbaar.nl. Afspraak maken met Jelle
Ummels om de mogelijkheden voor uw onderneming te
bespreken? Bel of mail haar rechtstreeks via jelle.ummels@
maastricht-bereikbaar.nl of +31 6 10 07 05 63.
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Culinair collectief klaar voor nieuw tijdperk

LES TABLES
B
egin dit jaar verwelkomde Les
Tables, het samenwerkingsverband
van unieke typische Maastrichtse
restaurants, een nieuwe voorzitter en
drie nieuwe leden. De club is daarmee
klaar voor een nieuw tijdperk en wil zich
de komende tijd nog meer profileren als
serieuze gesprekspartner en stakeholder
voor de gemeente. Aldus de nieuwe
voorzitter Jelle Ummels.

Innoveren en verrassen
Zo zijn er nog meer thema’s en ontwikkelingen in de stad.
“Activiteiten in de stad die worden ondernomen om de
zakelijke markt te benaderen, campagnes als Maastricht
Midweekend, maar ook de plannen van MECC en Maastricht
Aachen Airport: daar liggen allemaal kansen waar we als
gastronomische club iets mee kunnen. Ook het feit dat
TEFAF weer voor tien jaar voor Maastricht heeft gekozen
is hier een voorbeeld van. Het biedt enerzijds een bepaalde
continuïteit, maar het betekent zeker niet dat we dan
maar met z’n allen kunnen blijven doen wat we deden.
Het betekent juist dat we moeten blijven innoveren en
verrassen.”

“Voor mij als nieuwe voorzitter was het meteen duidelijk
dat Les Tables bestaat uit een heel hechte club culinaire
ondernemers, met hart voor hun zaak én voor gastronomie
in Maastricht. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in
de onderlinge band die ons als collectief nu heel sterk en
daadkrachtig maakt. Ik denk dat het nu tijd wordt dat we als
club nog meer aan de stad laten zien wat we als collectief
kunnen betekenen. Gastronomie vormt immers een heel
belangrijke pijler voor de stad. Daar moeten we ons van
bewust zijn en onze verantwoordelijkheid in nemen. Samen
met oude en nieuwe leden hebben we inmiddels een aantal
intensieve en heel waardevolle sessies gehad om te kijken
waar we nu staan en waar we naartoe willen in de toekomst.
Het is belangrijk in deze fase een dergelijk proces te door
lopen. Zo bepalen we samen onze route.”

Juiste ingrediënten
“We willen allemaal dat de stad blijft scoren op het gebied
van gastronomie, gastvrijheid maar ook innovatie. We hebben
als gastronomisch collectief een prachtig product, een
heel divers aanbod in een prachtige stad. De ingrediënten
zijn er. Het is nu de kunst om deze op juiste manier door te
ontwikkelen en er verrassende dingen mee te doen. Daar
bijten we ons als Les Tables de komende tijd graag in vast.”

Inhaken op actuele thema’s
Nog meer inhaken op actuele thema’s in de stad, is een van
de voornaamste actiepunten die daaruit gekomen zijn. Jelle:
“Denk aan thema’s die in de komende periode belangrijk
gaan zijn voor de stad. Duurzaamheid is in onze ogen zo’n
thema dat de komende jaren prominent op de agenda
van de stad staat. Je zult naar je keuken moeten kijken, je
afval, energieverbruik, etc. Kortom, hoe je duurzaamheid
toepast in jouw eigen business. Hoe prettig is het dan als
je dat als club kunt doen? Als je kennis en ervaring kunt
uitwisselen, gezamenlijke initiatieven kunt ontplooien en je
samen kunt profileren? Dan sta je echt heel sterk en maak je
gastronomie als pijler toekomstproof.”

Les Tables & Quiet Community
Les Tables heeft zich sinds kort verbonden aan de Quiet
Community. Elk lid van het samenwerkingsverband van
restaurants zal op zijn eigen manier invulling geven aan de
samenwerking.
Eat where locals meet: zo luidt het motto van Les Tables.
Het samenwerkingsverband telt momenteel 25 leden. Een
heel diverse club culinaire ondernemers met één gemene
deler: het zijn de restaurants waar de Maastrichtenaar zelf
graag gaat eten. Kijk voor meer info op lestables.nl.

‘De ingrediënten zijn er. Het is nu de kunst om deze op de juiste
manier te gebruiken en er verrassende dingen mee te doen.’
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Terugblik...

MASTERCLASS
RETAIL DESIGN
B
egin dit jaar organiseerde
Centrummanagement Maastricht
in samenwerking met Gemeente
Maastricht en Universiteit Hasselt
een Masterclass Retail Design. Deze
Masterclass stond volledig in het teken van
winkelinrichting en het creëren van meer
beleving in je winkel en was bedoeld voor
alle retailers in de binnenstad.

Herkenbare issues
Hoe denkt en handelt een klant in jouw winkel? Hoe raak
ik mijn klant op emotioneel vlak? 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. Als
retailer leven we tegenwoordig immers in een wereld die
met de dag verandert en digitaliseert. Op welke manier kan
ervoor gezorgd worden dat uw winkel in de toekomst een
rol van betekenis kan blijven spelen? Tijdens de Masterclass
werd er dieper ingegaan op al deze vragen en werden de
verschillende deelnemende winkels geobserveerd.
Positieve reacties
Na afloop van de Masterclass is er een enquête verstuurd
naar alle deelnemers. Wij kijken zelf terug op een geslaagde
eerste editie van de Masterclass, maar hoe zijn de reacties
vanuit de deelnemers en hoe kijkt docente Dr. Katelijn
Quartier terug erop terug?
Dr. Katelijn Quartier:
“Voor ons was dit de eerste keer dat we buiten onze
landsgrenzen trokken met onze Masterclass. Na Vlaamse
steden zoals Genk, Hasselt, Gent en Brugge, waren de
Maastrichtse ondernemers aan de beurt. Maastricht is een
heel diverse stad met een rijk aanbod aan leuke winkels.
Het was dan ook een plezier om deze te ontdekken tijdens
het bezoek, voorafgaande aan de Masterclass. Zoals
altijd is er ruimte voor verbetering en daarom zijn wij er.
De deelnemers vormden een heel enthousiaste, open en
dynamische groep, waardoor de sfeer goed was. Ondanks
de soms stevige feedback bleef iedereen open staan voor
suggesties ter verbetering. Ook het enthousiasme van de
ondernemers in het reeds doorvoeren van aanpassingen in
hun winkel op basis van de gegeven feedback was enorm
stimulerend voor mij als lesgever en voor de ondernemers
onder elkaar. Het was een topervaring met een topgroep!”

‘Je beseft dat je altijd
alert moet zijn en
jezelf goed naar buiten
toe moet vertonen als
retailer!’

Zin in meer
87% van de deelnemers gaf in onze onderzoeksenquête aan
interesse te hebben in een vervolgtraject na de masterclass.
Met recht spreken we dus van een geslaagd event!
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Qu’est-ce que Qeske?

INNOVATIEVE ‘SUPERMARKT’
VESTIGT ZICH IN ENTRE DEUX

I

ets komen brengen, in plaats van iets halen. Een nieuwe manier van winkelen in de
binnenstad. Zo omschrijven de heren achter ‘Qeske’ hun innovatieve concept waar
samenwerken en kennisdelen centraal staat. Maar dan wel op een geheel eigentijdse
en misschien zelfs tikje eigenwijze manier. Naast een eerste locatie op de Roda Boulevard
in Kerkrade, vestigde Qeske zich onlangs op de tweede verdieping van Entre Deux.
Centrummanagement, dat het initiatief nam om Qeske te benaderen en te interesseren
om naar Maastricht te komen, is erg nieuwsgierig naar hoe het met de nieuwkomer in de
binnenstad gaat en ging in gesprek met de heren erachter.
Nieuw leven in Entre Deux
Terwijl de meeste start-ups na een korte periode weer
verdwijnen uit Maastricht - omdat ondernemen in deze
stad vaak te duur is - probeert Qeske met dit concept
ondernemers in de stad te houden én tegelijkertijd leegstand
te verminderen. Met de vestiging in het voormalige pand van
Xenos en Cook&Co verbindt Qeske als het ware de ‘nieuwe
wereld’ met de ‘oude wereld’. Paul Crutzen: “Het gaat er
hier niet zozeer om iets te verkopen, maar vooral ook om
ideeën te delen en te demonstreren. Zo kun je op dit moment
bijvoorbeeld terecht voor een ‘nano coating show’. Normaal
gesproken heb je als klant geen idee wat er gebeurt als je
bijvoorbeeld je telefoon afgeeft voor een zogenaamde nano
coating (het aanbrengen van een waterbestendige laag, red.).
Dat gebeurt achter de schermen. Hier laten we à la minute
zien wat er gebeurt en nemen we klanten en omstanders
mee in een beleving. Zie het als een nieuwe manier van
winkelen in een soort innovatieve supermarkt.”

Qu’est-ce que Qeske?
De naam ‘Qeske’, als variant van het Franse Qu’est-ce que,
normaliter gebruikt in de vraag ‘Wat kan ik voor je doen?’
maar in dit geval meer bedoeld als ‘Wat kan ik komen
brengen?’, geeft al aan dat het concept niet alledaags is.
Qeske is een platform, ook wel community, waar onderwijs,
ondernemers, bedrijven en creatieve geesten samenkomen
om te werken aan innovatieve concepten. Fysiek bestaat
het uit een open werkruimte waar iedereen die iets komt
brengen, gebruik van kan maken. “Verwacht geen luxe
werkplekken, maar een basis inrichting. Het gaat om
de inhoud en die inhoud verandert elke dag,” aldus Paul
Crutzen, een van de bedenkers van het concept. “In deze vrije
ruimte krijgen gemotiveerde mensen de kans hun idee met
de buitenwereld te delen. We bieden hen een ruimte aan,
zonder regels. Medeoprichter Bert Schindler vult aan: “We
werken op vertrouwensbasis. Veel mensen denken nog in
oude schema’s en hebben een 9-5 mentaliteit, dat is volgens
ons al lang niet meer van deze tijd. Qeske is er 24-uur voor
je. Bij Qeske zit je niet vast aan contracten en huur. Pas
als een partij hier voor een langere tijd zit, gaan we kijken
of het tijd wordt om huur te betalen. Dankzij deze andere
benadering krijgen starters ook een kans.”

Perfect match
Een van de partijen die op dit moment gebruikmaakt van de
open werkruimte van Qeske is Starters Valley. Starters Valley
helpt startende ondernemers bij het zetten van de eerste
stappen richting hun business. Alain Rutten, eigenaar: “Mijn
partner Nando Ngandu en ik wilden graag uitbreiden. Toen
we hoorden over de plannen van Qeske, besloten we een
samenwerking aan te gaan. Als we kijken naar wat starters
nodig hebben, is dat een goede locatie en connecties om
verder te groeien. Precies dat vind je hier. Binnen de Qeske
community heeft iedereen iets te brengen en kan men elkaar
verder helpen: ‘A match made in heaven’ dus! Paul Crutzen:
“Dat is een mooi voorbeeld van wat Qeske kan betekenen
voor starters. Qeske is heel veel. Eigenlijk moet je vooral
even binnenlopen om zelf te komen kijken. Onze deuren
staan altijd open!”
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Update Cultuur

CULTURA MOSAE
PRESENTEERT...

I

n 2016 richtte Centrummanagement Maastricht 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 in stationshal
Naar aanleiding van de vele positieve reacties op de culturele
optredens in de stationshal tijdens het Magisch Cultuur
Festival in 2017, hebben de NS en Cultura Mosae de handen
ineengeslagen om hier vervolg aan te geven. De komende
tijd zal op verschillende momenten een cultuurprogramma
worden aangeboden in de NS-stationshal. De optredens
moeten bijdragen aan een positieve sfeer in de stationshal.
Tevens worden bezoekers van Maastricht op deze manier
op een bijzondere manier verwelkomd. Vanuit Cultura
Mosae wordt ernaar gestreefd om het programma zo
divers mogelijk te maken. Bijvoorbeeld variërend tussen
een dansgroep, een koor, strijkensemble, jazz-duo/kwartet
en meer. Bij het programmeren van deze optredens
wordt geprobeerd in te spelen op de evenementen die
plaatsvinden in de binnenstad. Denk aan TEFAF, Koningsdag,
Heiligdomsvaart, Rieu, IRONMAN, Preuvenemint, Het
Parcours en de Nederlandse Dansdagen. De optredens
vinden telkens tussen 11:00 uur en 13:00 uur plaats.

Bij de keuze van dit decor is gekeken naar de plekken in de
stad met opvallende historische verhalen die Maastricht
verbindt met de (Eu)regio. Het thema van Het Parcours 2018
is “Cultuur, Smaakt naar Meer”. Het Parcours wordt ook
weleens als een traktatie van vele culturele amuses gezien.
De performances die gaan plaatsvinden moeten voor het
publiek naar meer smaken, dat is een van de primaire doelen
van Het Parcours. Natuurlijk zijn eet- en drinkgewoonten
en gastronomische ontwikkelingen ook een belangrijk
onderdeel van een cultuur. Met het gekozen thema wordt er
een culinair aspect aan deze editie toegevoegd dat als ‘kers
op de taart’ zal dienen. Meer informatie over Het Parcours is
te vinden op: www.hetparcours.nl.

Het Parcours 2018: ‘Cultuur, Smaakt Naar Meer!’
Op zondag 9 september staat de hele binnenstad
van Maastricht weer in het teken van Het Parcours,
de jaarlijks terugkerende opening van het culturele
seizoen in Maastricht. Naast de presentaties van de
professionele kunstinstellingen zijn er optredens van
amateurgezelschappen op de meest bijzondere locaties
van de stad. Ook in 2018 neemt Stichting Cultura Mosae de
organisatie op zich. Het Parcours vindt plaats in het centrum
van Maastricht van 12:00 uur tot 18:00 uur. De route loopt
dit jaar vanaf het Vrijthof naar het Bassin met speciale
aandacht voor de Markt, Boschstraat en het Sphinxkwartier.

Open Monumentenweekend
Het Parcours valt traditioneel samen met het Open
Monumentenweekend op 9 september 2018. Door gemeente
Maastricht en Stichting Cultura Mosae wordt samengewerkt
in zowel het werven van locaties, als in de communicatie
voor beide evenementen. De afgelopen jaren is deze
samenwerking zeer goed bevallen, vandaar dat deze dit jaar
wordt gecontinueerd.
Op de hoogte blijven van alle culturele activiteiten van
Stichting Cultura Mosae? Check dan onze website:
www.culturamosae.nl
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