
                       
  

Aan alle winkeliers Centrum Maastricht. 
Mei 2019, Openingstijden op bijzondere (zon)dagen, 
 
Beste Collega ondernemers, 
 
Met de vele wisselingen van bedrijven en soms ook leidinggevenden, hebben we gemerkt dat er veel 
onduidelijkheid is over een aantal openingstijden op bijzondere (zon)dagen. 
Hierdoor ontstaat een versnipperd beeld en gaan winkels veelal onbedoeld open op momenten 
waarop dat volgens de verordening van de Gemeente Maastricht niet is toegestaan. 
Voor onze klanten en bezoekers ontstaat hierdoor ook een zeer onduidelijk en versnipperd beeld en 
zij begrijpen ook niet waarom bijvoorbeeld op een bepaalde koopzondag winkels zo verschillend 
open gaan.  
Alle regels over openingstijden zijn te vinden op de website van de gemeente: 
https://www.gemeentemaastricht.nl/product/koopavonden-en-koopzondagen/ 
 
Namens Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht, ondernemersverenigingen JekerKwartier, 
Stokstraatkwartier, Ondernemend Wyck, en het Centrummanagement, willen we jullie graag 
informeren over de bijzondere openingstijden die afwijken van de standaard. Zo voorkomen we 
misverstanden en onduidelijkheden. 
 
Naar de toekomst zijn de volgende dagen van belang 
 
Zondag 19 mei t.g.v. Stadsprocessie Sint Servaas. 
Winkels mogen open vanaf 13.00 – 18.00 uur 
 
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag 
Winkels mogen open tussen 12.00 en 18.00 uur 
 
Zondag 2 juni Reuzenstoet (een keer per 5 jaar) 
Winkels mogen open tussen 12.00 en 18.00 uur.  
Ter informatie, volgens verordening zouden winkels gesloten moeten zijn. In samenwerking met alle 
partijen en Stichting Reuzengilde Gigantius, het comité dat de Reuzenstoet organiseert, heeft het 
College van Burgemeester en Wethouders op ons gezamenlijk verzoek een uitzondering gemaakt en 
besloten dat de winkels toch open mogen zijn tussen 12.00 en 18.00 uur.   
 
Zondag 9 juni 1e Pinksterdag 
Winkels gesloten volgens verordening 
 
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag 
Winkels mogen open als op zondag dus tussen 12.00 en 18.00 uur 
 
Woensdag 25 en donderdag 26 december 1e en 2e Kerstdag 
Winkels gesloten volgens verordening 
 
Wij zullen u tijdig informeren over de extra koopavonden in december.  
Heeft u nog vragen dan kunt terecht bij Centrummanagement Maastricht: info@cmmaastricht.nl 


