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E

igenlijk is het nauwelijks nog voor te stellen dat dit zo’n 30 jaar
geleden fabrieksterrein was met een grote muur eromheen.
Dat je hier eigenlijk niet kwam en de stad hier min of meer
ophield. Inmiddels is Céramique hét stadsdeel van Maastricht waar
wonen, werken en winkelen samenkomen in een wel heel bijzondere
architectonische omgeving. Daar waar je nu koffiedrinkt op het plein,
kunst kijkt, een boek leest, langs de Maas flaneert en je boodschappen
doet. Hoe is het om in dit deel te ondernemen, je kunsten te vertonen
en je gasten te ontvangen?

4

MIQUE
zomer 2019

Ondernemen, kunsten vertonen,
gasten ontvangen.
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Beluga Loves You
Servais Tielman, vanaf 1 juli 2019
“Céramique is goed bereikbaar, er zijn voldoende
parkeergelegenheden en vanuit hier sta je binnen een
paar minuten op elk leuk plekje in het centrum. Het is een
stadsdeel met een moderne uitstraling en toch ook met een
heerlijk ‘pleingevoel’. Plein 1992 is volgens ons de ‘rode loper’
naar de binnenstad. Het is dus een prima start- èn eindplek
voor elk bezoek aan Maastricht. Daarnaast heeft Céramique
volgens ons het mooiste uitzicht van Maastricht. Alhoewel het
een heerlijke plek is om met een lekkere cappuccino in de zon
rond te lopen, denk ik dat veel mensen Céramique nog niet
kennen. Het creëren van een natuurlijke zuigkracht, waardoor
gasten Céramique (en ‘Beluga Loves You’) ontdekken, blijft
daardoor volgens mij altijd een uitdaging. Ik wil Maastricht op
de culinaire kaart houden. Maastricht verdient dat. Samen met
mijn brigade ga ik hiervoor zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat
ons dat hier in Céramique gaat lukken.”

Buro van Rooijen
& Personal Training Studio ‘Eet-Beweeg-Ontspan’
Gerda Remmers & Roderick van Rooijen, sinds april 2017
“In Céramique zit je als bezoeker én ondernemer helemaal
goed. Gewoon, omdat je er alles hebt. Voor de leden van onze
training studio is het ideaal om tussen het werken door even
te sporten. Je bent vanaf Céramique namelijk weer zo terug
in het centrum. Ook voor klanten van Buro van Rooijen geldt
dat zij hun bezoek aan de showroom kunnen combineren met
een lekker ontbijt, een lunch of goede kop koffie bij een van
de fijne cafeetjes. Want die liggen er genoeg in de buurt! Als
ondernemer in Céramique kun je tussendoor naar de bank,
het postkantoor of gewoon even boodschappen doen. Alles
ligt in de buurt. Daarnaast is het stadsdeel goed bereikbaar
per auto en ook fijn: je kunt vanaf de weg je onderneming goed
zichtbaar maken. Alleen maar voordelen dus.”

6
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Brood van Koos
Koos van Eijndhoven, sinds 2011
“Céramique, en zeker Plein 1992, bruist. Van bewoners en
studenten tot aan passerende toeristen. Het is een modern
stukje Maastricht met toch een rijke historie, mooie winkels
en de uitstraling van een wereldstad door de ruime avenue
met haar luxe appartementen. Inmiddels zitten we met ‘Brood
van Koos’ zo’n 8 jaar in Céramique en dat bevalt ons maar al
te goed. We zijn trots op ‘ons’ plein. Het is een heerlijk stukje
Maastricht.”

Toneelgroep Maastricht
Servé Hermans en Michel Sluysmans, sinds 1999
“Als een van de eerste partijen vestigde Toneelgroep
Maastricht zich in 1999 in de Bordenhal in de gloednieuwe
wijk Céramique, zoals die is ontstaan en ‘opgetrokken’ op de
plek van voormalige keramiekfabriek. Rijksbouwmeester Jo
Coenen, die de herontwikkeling van het hele gebied onder zijn
hoede nam en hiervoor diverse Zuid Europese architecten
inschakelde, heeft zelf alleen het ontwerp van het markante
Centre Céramique gedaan. De Bordenhal deed hij er als een
soort ‘vriendendienst’ bij. Het was van begin af aan al bekend
dat dit het nieuwe thuis van Toneelgroep Maastricht zou
worden. In zijn plannen hield hij daarom al rekening met onze
behoeften als theatergezelschap. De Bordenhal is een van de
weinige voormalige fabrieksgebouwen die daadwerkelijk zijn
gebleven en herinneren aan de bedrijvigheid die hier eerder
plaatsvond. Dat maakt deze plek extra speciaal. Voor onze
komst naar Céramique zaten we bij Theater aan het Vrijthof.
We hebben weleens de opmerking gekregen, dat we als
Toneelgroep Maastricht ook eerder aan die kant van de Maas
thuishoren. Echter, de tijd dat de Oostkant van Maastricht,
geen Maastricht was, ligt wat ons betreft heel ver achter
ons. Voor ons voelt het hier alsof we ons midden in de stad
bevinden. En ergens past de internationale allure juist heel
goed bij ons als nationaal, of eigenlijk zelfs internationaal,
gezelschap (we zijn het meest spelende Nederlandse
gezelschap in Vlaanderen). Omdat we tegenwoordig steeds
grotere stukken spelen en door het hele land toeren, staan
we minder in ons eigen theater. Dit gebruiken we vooral om
te repeteren en onze kantoren bevinden zich ook hier. We
brengen hier dus wel heel veel tijd door. Voor ons is dit echt
onze ‘thuis plek’. Een fijne plek, aan de Maas, goed bereikbaar,
alles bij de hand én omringd door goede koffie!”

viaStory
Luc Wassen & Toos Hofstede, sinds augustus 2017
“Wij vinden het als bureau belangrijk om onderdeel uit
te maken van de samenleving. Op de begane grond van
de Wiebengahal sta je in voortdurend contact met de
buitenwereld. De combinatie van Céramique en Wyck
geeft ons veel energie. Je vindt hier bedrijvigheid,
aansprekende horecagelegenheden en hebt de overheid om
de hoek. De combinatie met culturele instellingen als het
Bonnefantenmuseum, Centre Ceramique en de internationale
allure maakt onze werkomgeving bijzonder dynamisch.
Tegelijkertijd waarderen we ook rust van deze plek. Dit deel
van de stad is nog niet zo overspoeld door bezoekers en
winkelend publiek. En je loopt zo langs Maas de natuur in. Een
uitdaging voor Céramique? Misschien nog iets meer groen en
kunst in de wijk. Het zorgt niet alleen voor verbetering van
de luchtkwaliteit, maar ook voor een gevoel van ontspanning.
Samen met andere ondernemers hebben we onze gedachten
daar al over laten gaan.”
7
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Nieuw!

ONDERNEMERSVERENIGING
SPHINXKWARTIER

B

ij een ‘nieuw’ en opkomend stadsdeel,
hoort een eigen ondernemersvereniging met bijbehorende innovatieve
ambities en plannen. Dat vonden althans
Patrique Bulté, General Manager van The
Student Hotel Maastricht, en andere creatieve ondernemers uit het stadsdeel. Daarom
richtten zij onlangs Ondernemersvereniging
Sphinxkwartier op. Hun plannen, ambities en
uitdagingen delen ze graag.
Krachten bundelen
Het Sphinxkwartier. Een nieuw en volledig ‘anders’
stukje Maastricht dat zich de afgelopen jaren volop
ontwikkelde en de komende tijd nog flink in ontwikkeling
zal zijn. Met de komst van The Student Hotel, Pathé,
De Muziekgieterij, Lumière Cinema, Loods 5 en andere
creatieve ondernemers boordevol plannen en ambities, is
een eigen ondernemersvereniging onmisbaar. Vanuit die
gedachte initieerde Patrique Bulté, inmiddels voorzitter van
Ondernemersvereniging Sphinxkwartier, bijeenkomsten voor
betrokken ondernemers, om samen te sparren. Patrique:
“Terwijl het Sphinxkwartier zich steeds verder ontwikkelde,
organiseerde ik vorig jaar zogenaamde ‘Sphinxketeerkes’.
Deze waren bedoeld om ondernemers de mogelijkheid te
bieden elkaar beter te leren kennen en ervaringen te delen.
Samen met de ondernemers van Lumière, Muziekgieterij,
RO groep en Pathé zat ik om tafel. Daar is het idee voor een
eigen ondernemersvereniging ontstaan.”

David Deprez, Helma van Pelt & Patrique Bulté

om het Sphinxcour (het plein voor The Student Hotel en
Loods 5) aantrekkelijker en levendiger te maken met de juiste
aankleding, activiteiten en evenementen. Maar ook door
op onze eigen manier in te spelen op bijzondere dagen en
activiteiten in de stad. De plannen voor de kerstverlichting
van 2019 zijn zojuist ingediend. Ook liggen er plannen
voor een nieuw evenement en zijn we bezig met ons eigen
‘Sphinxkwartierbier’.”

Gezamenlijk doel
Om dit alles in goede banen te leiden, zijn er verschillende
werkgroepen opgericht. “Onze communicatiewerkgroep
organiseert wekelijks een inloopuurtje voor alle ondernemers
met leuke ideeën. Ook is er een werkgroep ‘Branding’, die
één keer in de zes weken samenkomt om te vergaderen.
“Aan ideeën en enthousiasme ontbreekt het niet. Uiteindelijk
hebben we gezamenlijk één doel: het Sphinxkwartier op een
onderscheidende manier laten aansluiten op de rest van het
centrum.”

Creatief & vernieuwend
Ondernemersvereniging Sphinxkwartier kent op dit moment
een driekoppig bestuur; David Deprez (artistiek directeur
Lumière) als secretaris, Helma van Pelt (Business Change
Manager voor SNS) is penningmeester en Patrique als
voorzitter. Patrique: “We zijn meteen heel actief van start
gegaan. Alle Sphinx-ondernemers willen aanhaken en dat
zegt wel iets over de gedrevenheid en ook de saamhorigheid
die er nu al heerst in dit gebied. We komen maandelijks bij
elkaar. Samen bedenken we nieuwe initiatieven, creatieve
ideeën en proberen we als vereniging net zo vernieuwend
te zijn als het Sphinxkwartier zelf. Bijvoorbeeld met plannen

Meer weten?
Ondernemersvereniging Sphinxkwartier lanceert binnenkort
een eigen website. Houd www.sphinxkwartier.nl in de gaten
voor het laatste nieuws!
8

zomer 2019

Rijksmonumentaal stationsgebouw in ere hersteld

NS STATION IN DE STEIGERS

W

erk in uitvoering! Centraal station Maastricht ondergaat een renovatie. Na de
komst van de ondergrondse fietsenstalling en de metamorfose van de Stationsstraat, wordt nu ook het monumentale stationsgebouw onder handen genomen. De
plannen? Het monumentale erfgoed in ere herstellen, de realisatie van een grand café en nog
veel meer. NS Stationsmanager Ger Pagters vertelt erover.
Plannen
Dat station Maastricht een renovatie zou ondergaan, is iets
dat al jaren op de planning staat. Echter de mate waarin en
de manier waarop was lange tijd onduidelijk. “Er lag al een
masterplan, nog voor de crisis in 2009 zijn intrede deed. Na
die periode zijn we dat plan gaan aanpassen naar een meer
rendabel plan, passend bij deze tijdgeest. Daarmee zijn
we nu van start gegaan,” aldus Ger. En het wachten wordt
beloond, want de plannen zijn veelbelovend. “Het station
van Maastricht, zoals we dat nu in gebruik hebben, bestaat
eigenlijk uit twee gedeeltes. Een deel dat toegankelijk is
voor publiek - met o.a. de stationshal - dat dagelijks door
reizigers wordt gebruikt. Daarnaast is er het deel waar
zich op dit moment kantoren bevinden. Die tweedeling blijft
ook in de toekomst in stand. Het is weliswaar één gebouw,
maar we gaan het als twee aparte gebouwen exploiteren.
We zijn gestart met de renovatie van de publieke ruimtes,
de daadwerkelijke stationshal. Deze wordt volledig
gerestaureerd. Er worden functies toegevoegd en verplaatst.
De grootste merkbare verandering voor het publiek is wellicht
de komst van een grand café. Dit komt op de plek die nu
nog een interne functie heeft voor NS personeel. Het is een
prachtige ruimte die we teruggeven aan de stad, aan het
publiek. Even rustig een kop koffie drinken of broodje eten na
aankomst of voor vertrek, dat kan straks weer. De toegang
tot het grand café komt aan de voorkant op het stationsplein
met eventueel nog een terras. Over de bestemming van het
tweede deel van het gebouw zijn we nog in gesprek met de
gemeente. De kantoren zullen daaruit verdwijnen. Er liggen
plannen voor een hotel.”

Ger Pagters

aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van
o.a. veiligheid en toegankelijkheid.” Ger geeft aan dat
niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving van het
stationsplein wordt meegenomen. “Met de komst van de
ondergrondse fietsenstalling, is het stationsplein inmiddels
mooi opgeschoond, maar ook nog wel wat kaal. Er is
inmiddels een opdracht verstrekt aan een architect om een
plan uit te werken voor de inrichting van het stationsplein.
In samenwerking met de Kunstacademie is er inmiddels
gezorgd voor kunst op het plein. Voor zowel het gebouw
als het plein geldt dat het belangrijk is dat het ook ‘couleur
locale’ uitstraalt, dat het Maastricht ademt en dat reizigers bij
aankomst meteen voelen dat ze in Maastricht zijn. We doen
dat al op speciale momenten en bij evenementen als TEFAF en
Magisch Maastricht. Dat mag wat mij betreft nog wel meer en
beter. Ik nodig ondernemers uit Wyck en de rest van de stad
dan ook graag uit om hierover van gedachten te wisselen als
zij daarover goede ideeën hebben.”

Rijksmonument
Ger vervolgt: “Bijzonder aan station Maastricht is dat
het gevestigd is in een erkend Rijksmonument. Het is
ruim 100 jaar oud en als je bedenkt wat er allemaal in
die jaren is gebeurd, dan is het eigenlijk wonderbaarlijk
in welke goede staat het nu nog verkeert. Dat betekent
ook dat je het weer heel goed in ere kunt herstellen. Dat
gaan we doen, met heel veel zorg. Maar wel aangepast

Planning
De restauratie van het gebouw wordt naar verwachting in
januari 2020 afgerond en de totale verbouwing in zomer 2020.
Het station zal tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar
blijven en ‘in bedrijf’ zijn.
9
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Bijzondere verbinder van vraag en aanbod op arbeidsmarkt

M

PODIUM
24

et alle openstaande vacatures
in de stad en het tekort aan
personeel, met name binnen de
horeca en detailhandel, zet Podium24
zich in om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt duurzaam te laten uitstromen
tot de arbeidsmarkt. Wat is Podium24? Wat
doen ze en wat kan Podium24 betekenen
voor ondernemers in de stad? Projectleider
Joselle Pieters en recruiter Inge Wilms
leggen het uit.

arbeidsmarkt. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de
doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep
mensen, die wat meer speciale aandacht verdient, is helaas
al langer aangewezen op een uitkering en wil de weg naar
zelfstandigheid weer terugvinden of gewoon simpelweg
geholpen worden.”

Wat kan Podium24 betekenen voor ondernemers?
“Podium24 is er voor ondernemers die maatschappelijk
betrokken willen ondernemen en een stukje begeleiding aan
onze kandidaten kunnen bieden. In ruil daarvoor leveren
wij loyale en gemotiveerde werknemers, die klaar zijn om
(onder begeleiding) weer toe te treden tot de arbeidsmarkt.
We helpen de werkgever aan een antwoord en een goede
medewerker.”

‘...voor ondernemers die
maatschappelijk betrokken willen
ondernemen.’

Wat is Podium24?
“Heel kort samengevat, helpen wij werkgevers aan goede,
gemotiveerde mensen en werknemers aan een mooie baan.
Echter, we zijn geen uitzendbureau. Ons allerhoogste doel is
mensen direct in dienst bij een werkgever te plaatsen. In deze
tijd, waar vraag en aanbod niet meer matchen, zijn andere
aanpakken vereist om tot een duurzame plaatsing te komen.
Werkzoekenden hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt
òf de vraag vanuit de markt sluit niet aan bij werkzoekenden.
Dit gat proberen wij te verkleinen aan twee kanten. Bij ons
krijgen werkzoekenden, op weg naar een nieuwe job, de
begeleiding die ze nodig hebben om straks weer op passende
wijze te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Afhankelijk
van de situatie, volgen ze via onder andere MTB of in
samenwerking met reguliere bedrijven een leerwerktraject.
Hiermee worden ze klaargestoomd om uiteindelijk duurzaam
te kunnen uitstromen tot de (reguliere) arbeidsmarkt.”

Hoe gaat Podium24 te werk?
“We brengen vraag en aanbod bij elkaar. Door bijvoorbeeld
openstaande vacatures van ondernemers uit te splitsen
naar taken en goed te kijken welke taken onze kandidaten
zouden kunnen vervullen. Zo verkleinen we de mismatch.
De werkgever kan op een andere manier naar zijn huidige
personele bezetting kijken en maakt deze werkwijze
onderdeel van zijn HR-strategie. We kijken daarbij ook of er
een gezamenlijk behoefte is bij ondernemers en proberen
hier met een arbeidsmarktproject – al dan niet in combinatie
met een opleiding – maatwerk te leveren. We zijn daarbij
met name actief binnen de pijlers Leisure, Maakindustrie en
Customer Service. Zodra een ondernemer een vraag heeft,
gaan we praten. Bij een vacature kijken we of we geschikte
kandidaten in ons bestand hebben. Bij een brede vraag van
meer werkgevers organiseren we werkgeverstafels om tot
een passende oplossing te komen. We ontsluiten de publieke
partijen, onderwijs en waar nodig subsidies. Op basis daarvan
gaan we aan de slag.”

Voor wie is Podium24?
“Wij zijn er voor werkgevers en werken nauw met hen samen
om de vraag middels projecten, scholing en leerwerkbedrijven
aanbodgeschikt te maken. Zie ons als een verlenging van
hun HR-afdeling. Deze aanpak heeft het doel om iedereen
die gemotiveerd is en werk zoekt, een kans te bieden op de
10
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Podium24 in de praktijk
Ivo van Megen (56), huismeester bij
Boekhandel Dominicanen (sinds februari
2019): “Nadat mijn echtgenoot via Podium24

‘Podium24 verbindt!’
Robin Berben (eigenaar Café Sjiek)

een baan had gevonden, bleek Podium24
ook voor mij de ideale opstap te zijn naar
een passende baan, zodat het salaris van
mij en mijn echtgenoot nu voldoende is om
financieel weer op eigen benen te staan.
Toen ik bij Podium24 kwam, had ik zelf al een
open sollicitatie verstuurd naar Boekhandel
Dominicanen. Podium24 haakte hierbij aan.
Zij onderstreepten mijn kwaliteiten als
werknemer en boden aantrekkelijke financiële
opties aan om mij aan te nemen. Na een
stageperiode resulteerde dit uiteindelijk in
een baan als huismeester. Ik kreeg zelfs
een jaarcontract. En dat ondanks mijn
kassafobie. Een functie als huismeester is
nieuw, dus zoeken we nog dagelijks naar
een verdere invulling van mijn functie en
uitbreiding van mijn werkzaamheden. Op
dit moment zorg ik als huismeester ervoor
dat, als de poorten van de kerk worden
geopend, de zaak piekfijn in orde is; alle
kassa’s zijn geteld en geïnstalleerd, de
kranten staan klaar in de rekken, de vuilnis is
opgehaald en de leveranciers hun goederen
hebben geleverd. En ja, daar zitten soms
ook kassawerkzaamheden bij. Podium24
blijft op de achtergrond betrokken bij mijn
ontwikkelingen binnen de boekenwinkel. Of
beter gezegd - in mijn geval als conciërge
in een kerk – zijn ze nu op de achtergrond
aanwezig als beschermengel.”

Michael Titahena (43), allround

‘Dankzij Podium24
hebben we het podium
van Boekhandel
Dominicanen kunnen
uitbreiden met twee
krachtige ‘acteurs.’
Ton Harmes (directeur en eigenaar
Boekhandel Dominicanen)
Joselle Pieters & Inge Wilms
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keukenmedewerker bij Café Sjiek (sinds
maart 2019): “Ik ben via internet bij
Podium24 terechtgekomen. Ik wilde niet meer
via een uitzendbureau werken en ging op
zoek naar een nieuwe uitdaging. Bij Podium24
boden ze mij meteen een baan aan. Ik heb er
toen voor gekozen om bij Café Sjiek te gaan
werken en dat bevalt heel goed. Ik heb een
contract voor zes maanden en alles is goed
geregeld. De kans is groot dat mijn contract
na dit half jaar wordt verlengd en dat is
natuurlijk mijn doel. Ik zou zowel werkgevers
als werkzoekenden aanraden om te kijken wat
Podium24 voor jou kan betekenen.”
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WYCK PROMOTIE
VOORTAAN ONDERDEEL VAN
‘ONDERNEMEND WYCK’

W

yck Promotie, het initiatief van
een aantal Wyckse vastgoeden winkelondernemers om
stadsdeel Wyck nog beter op de kaart
te zetten, is onderdeel geworden van
ondernemersvereniging Ondernemend
Wyck. Tot voor kort werd Wyck Promotie
aangestuurd door een stuurgroep, die
nu gaat opereren binnen de organisatie
van Ondernemend Wyck. Begin mei is dit
geformaliseerd en daarmee zijn de krachten
met de focus op Wyck gebundeld.

Wyck Promotie werd drie jaar geleden gestart door een aantal
Wyckse vastgoed- en winkelondernemers en organisatorisch
ondergebracht bij Centrummanagement Maastricht (CMM).
“Een situatie die voor alle partijen niet optimaal was”, aldus
Paul ten Haaf, directeur Centrummanagement Maastricht.
“Wyck verdient meer dan 100% aandacht als het om de
promotie van dit stadsdeel gaat’, aldus Hans Bours, voorzitter
van Ondernemend Wyck. Alle partijen varen wel bij de nieuwe
situatie.”

Route du Soleil eerste event
Een van de eerste concrete acties is het nieuwe evenement
‘Route du Soleil’ dat op 21 juni a.s. (de eerste dag van de
zomer) samen met CMM wordt georganiseerd. Het is de
primeur van een vijftal evenementen die door CMM op vijf
verschillende data in de vijf verschillen wijken van het
centrum worden georganiseerd. Naast de Route du Soleil
zal Wyck Promotie in september voor de derde keer de
Vintagemarkt organiseren waar liefhebbers van tweedehands
kleding, schoenen en accessoires hun hart kunnen ophalen. In
december wordt extra aangehaakt bij Magisch Maastricht met
een aantal activiteiten.

Economisch levendig stadsdeel
Het promotiebudget wordt beheerd door een speciaal
daarvoor aangestelde stuurgroep waarin Ondernemend
Wyck met twee leden is vertegenwoordigd. Het doel van
Wyck Promotie is om de bekendheid van wat Wyck te bieden
heeft en het aantal bezoekers van binnen en buiten de stad
aan Wyck te vergroten en zo mede zorg te dragen voor een
economisch levendig stadsdeel. Voor de uitvoering van de
diverse promotie-opdrachten en campagnes loopt momenteel
een selectieproces.

‘Wyck verdient meer dan 100% aandacht als het om de
promotie van dit stadsdeel gaat. Alle partijen varen wel bij
de nieuwe situatie.’
12

zomer 2019

Nieuwe evenementenreeks voor de stad

V

5-STERRENSTAD
MAASTRICHT

ijf stadsdelen. Vijf evenementen. Vijf
sterren. Dat is de insteek van het
idee dat wij als Centrummanagement
onlangs presenteerden. Onder de noemer
5-Sterrenstad Maastricht willen we de stad
voorzien van een nieuwe reeks evenementen.
Op vijf verschillende momenten in het jaar
en op vijf verschillende plekken in de stad.
Op de valreep trappen we af met een zomers
evenement in Wyck op vrijdag 21 juni a.s.

Route du Soleil in Wyck
‘De start van de zomer begint in Wyck’. We laten er liever
geen gras over groeien en gaan zo snel mogelijk van start.
Dat doen we op 21 juni, de eerste dag van de zomer. In
Wyck! Een mooie plek om de zomer te beginnen. Samen
met ondernemers in Wyck gaan we dit stadsdeel die dag
helemaal in Mediterrane sferen brengen en een eigen ‘Route
du Soleil’ creëren. Het wordt een sfeervolle route door een
deel van Wyck waarlangs verschillende ondernemers iets
speciaals doen dat door ondernemers zelf wordt ingevuld.
Muziek, kraampjes, kunst, kleding en uiteraard de nodige
hapjes en drankjes zullen zorgen voor een leuk samenspel
op deze ‘Route du Soleil’, waarbij joie-de-vivre, zomer en
een mediterraan vakantiegevoel centraal staan. Samen
met Wyckse ondernemers willen we Wyck deze dag op de
kaart zetten en bezoekers kennis laten maken met deze
verrassende, veelzijdige wijk en jouw zaak!

‘Vijf is in de stad’
De ster van Maastricht heeft vijf punten, de binnenstad van
Maastricht heeft vijf kwartieren en vijf bruggen en last but
not least: als stad verdient Maastricht vijf sterren. Als je het
ons als Centrummanagement vraagt, is dat een mooie insteek
voor een vijftal nieuwe evenementen. Passend bij het karakter
van het betreffende stadsdeel én in samenwerking met de
ondernemers. Met als doel de bezoekers en bewoners te
verrassen, hen oprechte gastvrijheid te laten ervaren en een
warm welkom te geven. Maar ook om de stadsdelen onder
de aandacht te brengen en te profileren met elk een eigen
gezicht. Denk bijvoorbeeld aan een ‘Route Romantique’ op
Valentijnsdag in het idyllische Jekerkwartier of misschien
een internationaal georiënteerde Europadag in het industriële
Sphinxkwartier.

‘We laten er liever geen gras over
groeien en gaan zo snel mogelijk van
start.’
Doe je mee?
Ben je ondernemer en wil je graag meedenken en invulling
geven aan het zomerevent in Wyck of aan een van de andere
komende events in de stad: We horen het graag! Meld je dan
bij Centrummanagement via email: info@cmmaastricht.nl.

Agenda
Route du Soleil
21 juni > Wyck

Evenement (nog te bepalen)
Augustus > Stokstraatkwartier

Dag van de Vlaai
25 oktober > Binnenstad

Valentijnsdag
14 februari > Jekerkwartier

Dag van Europa
9 mei > Sphinxkwartier
13
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Handige tips over online vindbaarheid

W!MT!PT

I

n de komende edities nemen we ondernemers mee in de wereld
van online vindbaarheid en geven we je handige tips en trucs over
onder andere het optimaliseren van je bedrijfsgegevens en het
verbeteren van je lokale SEO. Want hoe zorg je er als ondernemer
voor dat jouw onderneming online wordt gevonden? Maar vooral
ook: Hoe val je op tussen de concurrenten? Niet alleen krijg je
antwoord op deze vragen, we zorgen er ook nog eens voor dat je
op online gebied helemaal up-to-date bent. In deze editie alles dat
je moet weten over lokale SEO.
Inmiddels heeft zo’n 46% van de zoekacties in Google een lokale
intentie. Wil jij als lokaal bedrijf hoger in de Google zoekresultaten
komen te staan, maar weet je niet hoe dit moet? W!M TIPT je met 5
makkelijk uit te voeren stappen.

14
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1 Een Google Mijn Bedrijf-profiel aanmaken
Hoe? Ga naar www.google.nl/business en doorloop de
stappen. Voor meer informatie en tips hierover lees je de
vorige editie van W!M T!PT (lente-editie 2019) via
www.cmmaastricht.nl/wm.

2 Vermeldingen aanmaken
Vermeldingen van je bedrijf (adres, telefoonnummer, website)
kunnen via verschillende online pagina’s getoond worden
(bijvoorbeeld online bedrijvengidsen).
Tip: hoe vaker je bedrijf online (en met de juiste gegevens)
genoemd wordt, des te sterker de lokale aanwezigheid in
Google wordt.
Hoe? Zorg dat je online vermeldingen correct zijn. Zoek
hiervoor in Google op je huidige én eventueel oude
bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer.
Staat jouw bedrijf er niet tussen? Maak nieuwe vermeldingen
aan (via verschillende bedrijvengidsen).
Klopt de informatie die je vindt niet? Neem dan contact op
met de betreffende webbeheerder om de gegevens aan te
passen.

3 Optimaliseer je eigen website
Hoe? Vermeld op z’n minst je eigen bedrijfsnaam, adres en
telefoonnummer op een aparte contactpagina en in de footer
van je website. Plaats daarnaast een Google Maps-kaart op je
website.

4 Link naar elkaar
Hoe? Vraag aan conculega’s (of bijvoorbeeld je lokale
ondernemersvereniging) of ze op hun website naar de jouwe
willen linken. Je kunt hen deze dienst ook terug bewijzen.
Win - win! Of vraag lokale blogs, magazines of kranten om
een artikel over je bedrijf te schrijven. Bijvoorbeeld bij een
speciale gelegenheid zoals een opening of evenement.

5 Haal nieuwe klanten binnen met reviews
Hoe? Reviews kunnen erg belangrijk zijn voor het binnenhalen
van nieuwe klanten. Deze reviews worden getoond in het
beginscherm van je Google Mijn Bedrijf-pagina. Bij positieve
reviews scoor je meer kliks naar je website. Daarnaast is het
zo dat hoe meer positieve recensies je hebt ontvangen, des te
hoger je positie in Google-zoekresultaten zal zijn.
Tip: vraag klanten om een review wanneer een product is
afgeleverd of een project is afgerond.
Tip: stuur klanten een link waar ze makkelijk een review
kunnen plaatsen. Hoe? Check de vorige editie van W!M T!PT.
Tip: reageer zowel op positieve als negatieve reviews en
probeer klanten te voorzien van een zo goed mogelijke
service.
15
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TOON HERMANS HUIS
MAASTRICHT
Samenwerken aan een plek
voor een lach & traan

M

et vele bijzondere en waardevolle
activiteiten die dagelijks door
vrijwilligers georganiseerd worden
in het Toon Hermans Huis Maastricht, speelt
de stichting al ruim 19 jaar een belangrijke
rol voor (ex-)kankerpatiënten, naasten en
nabestaanden in Maastricht en omstreken.
De laatste tijd is de stichting steeds meer
betrokken bij activiteiten in de stad en treedt
ook vaker naar buiten om te laten zien wie
ze zijn en wat ze doen om zo de impact te
vergroten. Zo vertelt Melanie Frederiks,
directrice Toon Hermans Huis Maastricht.

Buitenshuis
Met het stijgende aantal kankerpatiënten wordt de functie
van het Toon Hermans Huis steeds belangrijker en daar
probeert de organisatie goed op in te spelen. “We merken dat
voor sommigen de drempel nog hoog ligt om ‘zomaar’ even
bij ons binnen te lopen,” aldus Melanie. “Daarom proberen
we als organisatie ook steeds meer zichtbaar en aanwezig
te zijn buiten de muren van ons huis en naar de mensen toe
te gaan. Dit door samen te werken met alle 043-gemeenten,
zorgpartners, wijken en buurtnetwerken om zo inwoners
optimaal te kunnen ondersteunen in hun zorgproces. Zo
vinden er bijvoorbeeld bijeenkomsten plaats op locaties
in de binnenstad of het Heuvelland. We geven lezingen op
locatie, bijvoorbeeld in buurtcentrums, zorglocaties of in
horecagelegenheden in de stad. Daarnaast organiseren wij
inloopspreekuren in diverse wijken. Dat voelt voor de gasten
vertrouwelijk, toegankelijk en maakt een eerste kennismaking
soms net even makkelijker. We merken al snel dat, wanneer
mensen eenmaal weten hoe vrijblijvend en waardevol een
bezoekje aan ons huis is, ze heel graag terugkomen. ”

Meer dan een inloophuis
De deuren van het Toon Hermans Huis staan open voor
iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker en
behoefte heeft aan ‘nazorg’. Dat kan zijn in de vorm van een
ontmoeting, een luisterend oor of gewoon om een praatje te
maken met lotgenoten of een van de vrijwilligers. Melanie:
“Het huis is er voor jong en oud. ‘Wij zijn er ook voor jou’, zo
luidt ons motto.” Hoewel het Toon Hermans Huis inmiddels
een begrip is voor de meesten, weten velen niet dat het
huis meer is dan alleen een inloophuis. Er worden van
dinsdag t/m vrijdag creatieve en ontspannende activiteiten
georganiseerd. Denk aan yoga, mindfulness, massages, maar
ook schilderlessen. Ook vinden er lezingen, spreekuren,
voorlichtingen en groepsbijeenkomsten plaats. “We hebben
zelfs onze speciale ‘Yellow Club’ met allerlei activiteiten
voor kinderen en jongeren tussen de 4-18 jaar. Eigenlijk is
alles wat we doen erop gericht ervaringen en verhalen te
delen, te luisteren en positieve energie op te doen. We bieden
ondersteuning in het leren omgaan met alle gevolgen die de
ziekte met zich meebrengt en streven erna om de kwaliteit
van leven met kanker te verbeteren. En, heel belangrijk:
het hoeft niet over kanker te gaan, onze gasten staan hier
centraal, niet de ziekte.”

Samenwerken
Om activiteiten aan te kunnen bieden, zowel binnen- als
buitenshuis, werkt het Toon Hermans Huis samen met
organisaties en bedrijven in Maastricht en omgeving,
maar met ook kleinere (horeca)ondernemers in de stad.
Melanie benadrukt hoe belangrijk dit soort samenwerkingen
en partnerships zijn. “We zijn volledig afhankelijk van
vrijwilligers, donaties en sponsoring. Daarom zoeken we
voortdurend naar nieuwe samenwerkingen. Daarbij geldt dat
we zeker niet alleen willen ontvangen. We doen ook graag iets
terug. Zo stellen wij ons huis regelmatig beschikbaar voor
onze partners, of verzorgen presentaties, expo’s en lezingen
op locatie. We noemen het niet voor niets samenwerking.
Samen met onze partners zorgen we dat ons huis een warme
en waardevolle plek is en blijft. Een plek voor een lach en een
traan.

Samenwerken met Toon Hermans Huis?
Kijk op www.toonhermanshuismaastricht.nl voor de
activiteiten van het huis en de mogelijkheden.
16
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Melanie Frederiks

’We zijn volledig
afhankelijk van
vrijwilligers, donaties
en sponsoring.
Daarom zoeken we
voortdurend naar nieuwe
samenwerkingen. Daarbij
geldt dat we zeker niet
alleen willen ontvangen.
We doen ook graag iets
terug.’
17
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Nieuw! Voorzitter Richard
Loomans introduceert
een nieuwe column
waarin komende edities
alle bestuursleden van
Centrummanagement aan
het woord komen.

CENTRUMMANAGEMENT,
DAT IS TOCH DIE
‘LOBBYCLUB’ VOOR DE
STAD?’

Louis’. Hij werkte eerder voor Designer Outlet Roermond
en heeft voor het profiel ‘detailhandel’ de juiste ervaring
met zowel het MKB als grootwinkelbedrijven. Met Albert
Berghof, eigenaar ‘Maison Blanche Dael’ en ondernemer
pur sang, is ook de horeca vertegenwoordigd. Rino Soeters,
directeur van LBG Hotels en tevens marketeer geeft naast
zijn expertise vanuit de hospitality invulling aan het profiel
‘communicatie’. Op het gebied van vastgoed hebben we met
Monique Feijts veel kennis en ervaring in het bestuur. Ingrid
Wijk, werkzaam bij Universiteit Maastricht, zorgt voor de
verbinding tussen student en stad en Ton Smeets doet dit
op het gebied van cultuur. Een mooie combinatie dus van
inzichten en perspectieven. Ieder van ons kijkt met zijn eigen
bril en doet dit ‘zonder last of ruggespraak’. Zo discussiëren
we over- en spelen we in op actuele thema’s en vraagstukken.
Neem bijvoorbeeld het onderwerp ‘Smart City’. Iemand
vanuit hotellerie kijkt daar anders tegenaan dan iemand
vanuit de retail of cultuur. Datzelfde geldt ook voor logistieke
uitdagingen in de stad, zoals de milieuzone en duurzaamheid.
Maar uiteindelijk wil iedereen het beste voor de stad. Dat
betekent afwegingen maken en continu blijven werken aan
de stad. Puur en alleen een lobby-club zijn we dus zeer
zeker niet! Naast het initiëren en uitvoeren van activiteiten,
informeren, inspireren en verbinden we ondernemers,
politiek, bewoners en bezoekers. Dat doen we samen. Samen
als bestuur, samen met het team van Centrummanagement
en samen met alle betrokkenen, bouwen we aan een
toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief centrum
waar het goed ondernemen, werken, wonen, studeren en
recreëren is.

Eigenlijk is het niet zo gek dat er met zoveel verschillende
organen, ontwikkelingen en nieuwe initiatieven in de stad die er stuk voor stuk op gericht zijn de stad (duurzaam en
economisch) gezond en aantrekkelijk te maken en houden
– nog weleens verwarring ontstaat over wie nu wát doet
en waarvoor verantwoordelijk is. Als voorzitter van het
bestuur van Centrummanagement Maastricht voel ik me
daarom des te meer geroepen om te blijven verkondigen
welke schakel Centrummanagement Maastricht in dit geheel
vormt. Want deze ‘club’ is zoveel meer dan ‘die lobbyclub’. Centrummanagement ziet het inderdaad als haar
voornaamste taak en missie om het centrum van Maastricht
economisch gezond te houden en doet dit met het initiëren
en uitvoeren van projecten en het dienen van verschillende
belangen. Dat betekent: heel veel balanceren tussen wensen
van ondernemers, bewoners en bezoekers, met oog voor
zaken als leefbaarheid, gastvrijheid, bereikbaarheid en
innovatie. Daar een goede mix in vinden, is in mijn ogen de
grootste uitdaging voor Centrummanagement. De oprichting
van Stichting Cultura Mosae is als vrij nieuw initiatief een
mooi voorbeeld van hoe Centrummanagement verbindingen
legt tussen economie en in dit geval cultuur. Als bestuur
proberen we daar op onze beurt aan bij te dragen en in te
ondersteunen. Dat doen we o.a. door ervoor te zorgen dat
alle noodzakelijke expertises vertegenwoordigd zijn. Op
dit moment bestaat het bestuur uit zeven personen met
een verscheidenheid aan achtergrond en inbreng. Richard
Colson is retailer en eigenaar van herenmodezaak ‘Maison

Richard Loomans,
Directeur Muziekgieterij & Voorzitter bestuur
Centrummanagement Maastricht

Bestuur Centrummanagement
Ze hebben elk hun eigen profiel, ieder een eigen expertise en een eigen kijk op de uitdagingen en ontwikkelingen in de stad.
Samen vormen ze het bestuur van Centrummanagement Maastricht en vertegenwoordigen ze alle facetten van de stad. In WIM
leggen we telkens een ander bestuurslid een actuele ontwikkeling of vraagstuk vanuit de stad voor en peilen zijn of haar visie.
18
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Kom je ook?

UITNODIGING THEMA-AVOND SMART CITY

M

et welke ontwikkelingen krijg je als ondernemer te maken op het gebied van Smart
City? Wat betekent dat voor Maastricht en het centrum? En welke kansen liggen
er voor jouw onderneming? Op 24 juni staat onze thema-avond in het teken van de
ontwikkelingen van Maastricht Smart City. Deze thema-avond is een initiatief van Provincie
Limburg, gemeente Maastricht, Maastricht University en Centrummanagement. Het initiatief
is bedoeld voor retail- en horecaondernemers, om hen kennis te laten maken met het fenomeen: Smart City.
Smart City: Toenemend belang

dan ook de rode draad van de thema-avond zijn. De inzet
van Centrummanagement is erop gericht om Maastricht een
kwalitatief, toekomstbestendig en economisch vitaal centrum
te laten zijn en blijven. Een stad waar het goed wonen,
werken, ondernemen, studeren en recreëren is, passend in
het tijdsbeeld waarin we leven. Smart City zal in toenemende
mate van belang worden voor Maastricht om dit verder uit te
bouwen.

Het toenemend belang van technologische ontwikkelingen en
de invloed die dit heeft op maatschappelijke en economische
ontwikkelingen behoeft eigenlijk geen toelichting meer. Zaken
als digitalisering, robotisering, 5G, etc. zullen – onder de
noemer van Smart City – steeds meer impact hebben op de
ontwikkeling van steden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan bereikbaarheid, veiligheid, afvalverwerking,
parkeren, informatieverstrekking, augmented reality
toepassingen, etc.

We nodigen je van harte uit om bij deze thema-avond
aanwezig te zijn

Doelstellingen

Datum 24 juni a.s.
Aanvang 19.30 uur
Locatie St. Janskerk
Moderator Frans Pollux

Smart City zal steden veranderen, waarbij het uitgangspunt
voor Maastricht is dat de authenticiteit blijft bestaan. Dit is
een uitdaging waar we met z’n allen voor staan en dat zal

Programma
19.30 uur: welkom!
Waar krijgen steden mee te maken en hoe ziet de toekomst van retail eruit?
Richard van Hooydonk / Trendwatcher
Smart? City! Hoe werk je samen om echt een slimme stad te worden?
Jan-Willem Wesselink / Programmamanager Future City Foundation
Wat kan Smart City voor Maastricht betekenen? ‘Van dromen naar realiteit’
Dr. Kathleen Gabriels / Maastricht University
Domeinen van een slimme stad, met voorbeelden van andere steden en hoe
Maastricht zich tot hen verhoudt. Presentatie onderzoek MSc studenten
Maastricht University ‘Premium programma’
Interview met deputé van Provincie Limburg, Vivianne Heijnen (wethouder
gemeente Maastricht) en Paul ten Haaf (directeur Centrummanagement)
21.30 uur: afsluiting met borrel

Kom je ook? Meld je vóór 19 juni a.s. aan via: info@cmmaastricht.nl
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CULTURA MOSAE PRESENTEERT...

H

ij komt eraan hoor: die zomer vol culturele hoogtepunten. Van
klassiek tot pop, van Mediterraan tot Maastrichts, wij zochten het
voor je uit! Hieronder vind je onze favorieten.
JekerKlassiek: klassieke muziek op verrassende locaties
Festival JekerKlassiek viert feest! Zondag 9 juni 2019 vindt
namelijk de vijfde editie van dit festival voor klassieke muziek
plaats. Musici van o.a. philharmonie zuidnederland spelen
op uiteenlopende locaties in het JekerKwartier toegankelijke
klassieke muziek. De combinatie van onverwachte, bekende,
onbekende en intieme locaties met mini-concertjes door
klassieke ensembles, hebben de afgelopen edities tot een
groot succes gemaakt. JekerKlassiek vindt plaats vanaf 12.30
uur en is gratis toegankelijk. Kijk op www.jekerklassiek.nl
voor het volledige programma.

Tientallen violisten tijdens ‘Cultuur op Zondag’ in juli
In juli staat het Vrijthof en ook de rest van de binnenstad in
het teken van de zomeravondconcerten van André Rieu. Ook
in de programmering van ‘Cultuur op Zondag’ zoeken we
aansluiting bij dit jaarlijkse muzikale hoogtepunt. Diverse
violisten van onder andere het MSM Quartet, Eurasia Duo en
het strijkersensemble van de Muziekacademie Maasmechelen
zullen een optreden verzorgen op verschillende plekken in de
binnenstad van Maastricht. Tevens zullen er violisten van het
Conservatorium Maastricht optreden.

MBrass Festival
Chaupiques Brassband organiseert in het weekend van 28,
29 en 30 juni 2019 het MBrass Festival. Bands uit Frankrijk,
Polen, Hongarije, Portugal en Groot-Brittannië vullen
Maastricht met koperen klanken. Chaupiques, wereldberoemd
in Maastricht, is al lang geen ‘carnavalsbandje’ meer..
Wanneer de veertien mannen in Mediterrane steden spelen,
blokkeren ze straten en laten ze hele pleinen meezingen.
Door hun muzikale avonturen in Europa mee terug te nemen
naar Maastricht, willen ze zowel beginnende blazers als
ervaren muzikanten enthousiast maken voor brassmuziek.
Voor meer info en het gehele programma kijk je op
www.MBrass.com

Stichting Cultura Mosae
Als platform en verbinder op cultureel vlak daagt
Stichting Cultura Mosae (SCM) gezelschappen en
onderwijsinstellingen uit om zich te presenteren met
vernieuwende en creatieve concepten. Het leggen van
verbindingen tussen Maastricht en de Euregio alsmede
het toegankelijk maken van cultuur voor een gevarieerd
publiek zijn belangrijke doelstellingen van de stichting.
Meer weten? Bezoek www.culturamosae.nl
20
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OPENING
CULTURELE SEIZOEN
MAASTRICHT MEETS
FESTIVAL BRUIS
De grote culturele instellingen hebben in de afgelopen
maanden hun krachten gebundeld, om met nieuw
elan vorm te geven aan de onderlinge samenwerking
binnen de Maastrichtse cultuursector. Zij hebben
het voortouw genomen om het jaarlijks traditionele
Parcours om te vormen en een kwalitatieve impuls te
geven.
Een nieuw concept
Na maar liefst 23 jaar zal er geen Parcours meer in Maastricht
plaatsvinden. Althans, niet in de vorm die men gewend is. De
naam ‘Parcours’ wordt niet meer gebruikt en het evenement
zal in plaats van het tweede voortaan in het eerste weekend
van september plaatsvinden.

Samenwerking

MELD JE NU AAN VOOR
DE 10E EDITIE CULTUURPROGRAMMA MAGISCH
MAASTRICHT!

In samenwerking met Festival Bruis zal de Opening van het
Culturele Seizoen dit jaar een eerste start maken. Hierbij
wordt gebruikt gemaakt van het nieuwe evenemententerrein
in het Frontenpark. De stadsweide creëert nieuwe kansen
om te kunnen uitgroeien tot een meerdaags stadsfestival.
Samenwerking, vernieuwing, innovatie en doorontwikkeling
staan centraal, waarbij nieuwe kunstvormen en spannende
programmering uitgangspunten zijn door samenwerkingen
aan te gaan tussen de professionele instellingen onderling en
met het amateurveld.

Van zaterdag 14 december 2019 t/m zondag 5 januari
2020 vindt dit jaar de 10e editie van de culturele
programmering tijdens Magisch Maastricht plaats.
Verspreid door het centrum van de stad waren er
de afgelopen jaren tijdens elke editie meer dan 200
optredens te bewonderen, om de bezoeker en bewoner
van Maastricht te verrassen en te laten genieten van
verschillende vormen van cultuur en daarmee te zorgen
voor extra sfeer in de stad. Zorg dat je er dit jaar weer bij
bent! De inschrijving sluit 15 oktober 2019 en Stichting
Cultura Mosae zal vervolgens een selectie maken uit de
ontvangen aanmeldingen. Op basis hiervan wordt er een
programma samengesteld.

Open huis
Op zaterdag 31 augustus zullen de professionele instellingen
‘open huis dag’ hebben. Bezoekers en bewoners van
Maastricht kunnen de instellingen bezoeken en worden via
twee aangeklede routes door de stad geleid naar het nieuwe
evenemententerrein. Hier zal deels op zaterdag, maar vooral
op zondag 1 september bijzondere programmering, door de
professionals samengesteld, plaatsvinden. Op de routes door
de stad krijgen amateurs en verenigingen de kans zich te
presenteren aan een groot en gevarieerd publiek. Op deze
manier ontstaan er verrassende combinaties en kunnen
amateurs aan de hand genomen worden door koppeling aan
professionele instellingen en artiesten.

Aanmelden voor 15 oktober 2019
Aanmelden kan via Tom Berghmans
(Programmamanager) +31 (0)6 19 28 33 48 of
tomberghmans@cmmaastricht.nl.
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Grootste ijsspektakel van de
wereld deze zomer in MECC
Maastricht

D

e temperaturen zullen in een deel
van Maastricht in de maanden juli
en augustus ver onder het vriespunt
zakken. En dat terwijl het buiten hartje
zomer is. Maastricht is namelijk een
nieuwe publiekstrekker rijker. Onder de
noemer ‘World of Frozen Dreams’ komt
het international ‘Ice and Snow Sculpture’
Festival deze zomer naar MECC Maastricht.
35 Chinese ijskunstenaars uit Harbin
toveren hiervoor 7.000 blokken ijs om tot
een droomwereld van sneeuw en ijs met als
centrale thema: De onderwaterwereld.
ruimte (op kamertemperatuur) voor lunches, diners
of bijeenkomsten. Daarnaast zullen er diverse B2B
evenementen georganiseerd worden en er worden
delegaties uit China verwacht.

IJsspektakel van wereldniveau
Het festival is een op maat uitgewerkte versie (+ 2000 m2)
van het internationale festival in Harbin, China. Dit is het
grootste ijsspektakel in de wereld dat al tientallen jaren
plaatsvindt. Dat betekent echter nog steeds dat het om een
spektakel van wereldniveau gaat. Nog nooit eerder werd er
zo’n groot ijsspektakel georganiseerd in Nederland.

Meer weten?
Bezoek de website www.worldicefestivals.com/
maastricht voor meer informatie.

Van ijsbeelden tot glijbanen
Circa 35 Chinese ijskunstenaars uit Harbin werken een maand
lang aan het creëren van een magische wereld vol ijsbeelden,
glijbanen en interactieve onderdelen in een speciaal gekoelde
ruimte. Bezoekers hoeven zich geen zorgen te maken om
de kou. Bij een bezoek aan de bevroren onderwaterwereld
krijgen ze namelijk gratis een lange Chinese jas. Dit om het
verschil van de buitentemperatuur naar -10°C aan te kunnen.

MECC Agenda
Hunkemöller Fabrieksverkoop 2019
4 - 7 juni 2019
ICAMPAM Conference
26 - 28 juni 2019

World of Frozen Dreams
De productie van ijssculpturen wordt uitgevoerd door
ijshouwers uit China van Hei longjiang Ice & Snow Art
Development Co. Ltd, die evenementen hebben georganiseerd
in veel steden in Azië en de Verenigde Staten. Een breed
scala aan merchandising zal beschikbaar zijn voor het
publiek. Er zullen diverse horecapunten worden ingericht
en voor de sponsoren zijn er mogelijkheden om, binnen de
gekoelde ruimte, gebruik te maken van de 200 m2 grote

Mnozil Brass
29 juni 2019
International Ice and Snow Sculpture Festival
1 juli - 31 augustus 2019
INKOM 2019
19 - 23 augustus 2019

www.mecc.nl
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FINANCIEEL OVERZICHT
CENTRUMMANAGEMENT
Zoals u ieder jaar van ons gewend bent, treft u hieronder het financieel
overzicht van 2017 en 2018, en het plan van 2019 aan.
Real 2017

Real 2018

Plan 2019

473.616
49.000
114.822
24.000
10.045
118.207
87.048
26.537
903.275

480.694
122.529
5.800
23.750
70.433
71.389
13.985
788.580

486.000
95.000
9.000
90.000
13.000
693.000

4.927
165.026
18.582
11.863
56.667
246.427
35.010
30.760
10.040
6.250
25.000
128.276
87.048
1.801
17.539
23.708
11.294
5.500
8.960
6.601
901.280

4.592
177.688
19.230
8.648
10.095
249.625
10.000
18.158
15.000
34.599
31.405
73.389
71.388
4.329
16.690
5.725
11.008
4.446
2.850
6.241
775.107

4.000
185.000
20.000
12.000
15.000
240.000
10.000
18.000
4.000
5.000
10.000
25.000
100.000
8.000
18.000
10.000
13.000
5.000
10.000
6.000
718.000

			
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

1.995
-588

13.473
-394

-25.000
-

Resultaat

1.407

13.079

-25.000

Overzicht exploitatierekening in EUR
Netto omzet / Inkomsten
Bijdrage Gemeente Maastricht
Sponsoring Cultuurfestival Magisch Maastricht
Sponsoring Sfeerverlichting Magisch Maastricht
La Saison Culinaire de L’Euregio (Chat. M.)
Gastvrij Maastricht
Heiligdomsvaart/Reuzenoptocht
Mode Maastricht
Wyck Promotie
Overige subsidies en sponsoringen
Resultaat voorgaande boekjaren
Kosten
Afschrijving inventaris
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Cultuurfestival Magisch Maastricht
Sfeerverlichting Magisch Maastricht
La Saison Culinaire de L’Euregio (Chat. M.)
Aanloopstraten, evementen & bereikbaarheid
Koopzondagen cultuur & campagne
Gastvrij Maastricht
Heiligdomsvaart / Reuzenoptocht
WiFi / Smart City Maastricht
Mode Maastricht
Wyck Promotie
Overige projectkosten (Parcours in 2016)
Winkel info Maastricht (WiM)
Communicatiekosten
Accountants- en advieskosten
Representatiekosten
Algemene kosten
Kosten aftrekbeperking omzetbelasting
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Disclaimer
De informatie in deze publicatie is
met zorg en aandacht samengesteld.
Er kunnen echter op geen enkele
wijze rechten aan worden ontleend.

