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DE LAMPJES VAN MAGISCH
MAASTRICHT ZIJN WEER 

AAN!
H oera, ze branden weer! Verlangen we 

er niet stiekem allemaal naar, zodra 
de wintertijd ingaat? En ja hoor, ook 

dit jaar is het weer gelukt om er samen met 
de ondernemers een magisch mooi plaatje 
van te maken. Net als voorgaande jaren zal 
iedereen die onze stad bezoekt een slinger 
van sfeerverlichting kunnen volgen vanaf het 
station in Wyck tot aan het Emmaplein en alle 
aangrenzende straten en pleinen. Natuurlijk 
zullen de inmiddels bekende klassiekers, 
waaronder de bollen op het Onze Lieve 
Vrouwenplein en de guirlandes op weg naar 
de Servaasbrug dit jaar niet ontbreken, maar 
er is ook nieuws… Magisch nieuws!

Maastricht verzekerd van sfeer 
Al sinds 2010 realiseren we in samenwerking met ‘Avontuur 
Thema-Vormgevers’ de sfeerverlichting in de stad. Na 
4 succesvolle eerste jaren, is in 2015 het huren, leveren 
en ophangen van de sfeerverlichting in het centrum van 
Maastricht Europees aanbesteed. Ook toen bleek Avontuur de 
beste aanbieding te hebben gedaan. Zodoende werd besloten 
de samenwerking voor 4 jaar voort te zetten. In het voorjaar 
van dit jaar is besloten de overeenkomst met hen opnieuw te 
verlengen voor de komende vier jaar. Samen met financiële 
bijdragen van ondernemers, is Maastricht hiermee dus 
verzekerd van blijvend mooie sfeerverlichting de komende 
jaren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het lichtplan 
steeds klakkeloos kopiëren. We streven ernaar ieder jaar 
weer iets toe te voegen en met innovatieve ideeën te komen. 
Benieuwd wat we dit jaar hebben bedacht? Lees dan snel 
verder!

Doe maar duurzaam
Natuurlijk willen we de stad zo creatief mogelijk verlichten, 
maar we realiseren ons ook dat onze extra lichtjes in de 
stad een impact hebben op het milieu. Daarom maken we 
gebruik van LED+ verlichting.  Het energieverbruik hiervan 

ligt nóg zo’n 15% lager dan bij de normale LED verlichting, 
terwijl de uitstraling rondom veel groter is en ‘warm wit’ 
ook echt ‘warm wit’ blijft door de jaren heen. Duurzaam en 
sfeerverhogend dus!

Nieuwe sterren aan het firmament
Ook op productiegebied wordt de verlichting steeds 
duurzamer. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in twee nieuwe 
objecten die we dit jaar toevoegen op het Stationsplein en het 
Cörversplein. Hier worden rode, stervormige frames geplaatst 
waar je je bezoek aan de stad in een prachtige foto kunt 
vastleggen. Deze zijn geproduceerd met zogenaamd Bioprint 
en gemaakt uit suikerriet. Bij het winnen van suikerriet 
worden geen kunstmatige stoffen gebruikt, het is biologisch 
afbreekbaar, wat betekent dat het materiaal omgezet kan 
worden in natuurlijke elementen zonder de aarde hierbij aan 
te tasten. Bovendien worden deze weer- en lichtbestendige 
sterren in Frankrijk geproduceerd, wat de reistijden en het 
brandstof verbruik aanzienlijk verminderd.

Magisch Sphinxkwartier
Als stadsdeel met een eigen gezicht zal het Sphinxkwartier 
dit jaar voor het eerst voorzien worden van eigen 
sfeerverlichting. In lijn met de rest van de stad, maar wel 
helemaal passend bij haar eigen ‘industriële’ sfeer, worden 
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Laat je opnieuw betoveren 
door magisch nieuwe 

verrassingen…

stoere palen verbonden met warm wit pendellight. Daarnaast 
krijgt het kwartier een heel eigen lichtkunstobject. 
Timo Lejeune heeft in 2016 met zijn medestudenten van 
de TU in Eindhoven een lichtkunstwerk gemaakt voor het 
lichtfestival GLOW. Timo: “Dit was een werk van 30m lang 
waarmee we een innovatieve constructietechniek genaamd 
‘tensegrity’ op grote schaal wilden toepassen in combinatie 
met licht.” Voor de eerste keer in drie jaar wordt het ontwerp 
van Timo en zijn vrienden omgebouwd naar iets nieuws 
dat in Maastricht zal worden gepresenteerd. Timo vervolgt: 
“Het nieuwe ontwerp in de vorm van een kubus gaat in 
verschillende vormen terugkomen in het Sphinxkwartier. Er 
zijn zelfs plannen om alle installaties interactief te maken en 
aan elkaar te koppelen. Zo brengen we de mensen die komen 
kijken op een digitale manier dichter bij elkaar én bij het 
kunstwerk. In combinatie met de bijna zwevende buizen wordt 
dit echt magisch!” Met zijn creatieve team, dat verder o.a. 
bestaat uit dj’s, producers en fotografen, gaat Timo een hele 
speciale show neerzetten in het Sphinxkwartier.

Insta(gram) area’s 
Fotowaardig, magnifiek én Instaproof: met trots verklappen 
wij een aantal bijzondere highlights van de lichtroute die 
je niet wilt missen. Stop bij één van de verlichte sterren 
in Wyck voor een ‘starfie’, aanschouw de imposante Hoeg 
Brögk, weelderig versierd met duizenden lichtjes en wandel 
vervolgens over het Onze Lieve Vrouwenplein onder de 
schitterende lichtjeshemel door. Bewonder het unieke 
lichtobject in het Sphinxkwartier en ga vooral de metershoge 
versieringen in Wyck en op het Vrijthof bekijken. Sta bewust 
even stil, neem het magische tafereel in je op, leg het vast 
én doe mee aan de fotowedstrijd door #LightUpMaastricht te 
gebruiken en de tag @visitmaastricht. De mooiste en meest 
bijzondere ‘licht’ foto van de stad wint een magische prijs.

Benieuwd naar de Magische Lichtroute? Kom dan samen 
de winter vieren! Kijk voor alle informatie over Magisch 
Maastricht 2019 op www.magischmaastricht.nl.
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Smart City: een beetje 
durf en vooral doen
Column door Rino Soeters

“Misschien is het een kwestie van ‘onbekend maakt 
onbemind’. Of het heeft ermee te maken dat ‘Smart City’ als 
term een containerbegrip lijkt te worden en daarmee zijn 
‘sense of urgency’ dreigt kwijt te raken. Hoe dan ook: Smart 
City biedt ons als stad een ‘schat’ aan informatie en kansen 
die we niet langer meer naast ons neer moeten leggen en 
voor ons uit moeten schuiven. Smart City gaat om zoveel 
meer dan draadloos internet in de hele stad. Smart City gaat 
ook om zaken als veiligheid, gezondheid en mobiliteit. Om 
slimme wegen die ons kunnen vertellen waar en wanneer het 
druk is, of lantaarnpalen en netwerken die je aan elkaar kunt 
verbinden. Ons ‘buikgevoel’ vertelt ons heus al heel veel en 
dat het op een ‘Belgendag’ heel druk is, dat weten we.  Echter 
geven data vaak een verrassend en heel eerlijk beeld van 
de werkelijkheid. Wanneer het druk is en wanneer je meer 
mensen moet inzetten of wanneer je logistieke alternatieven 
moet gaan bieden. 

Waar het precies begint en waar het eindigt, dat Smart 
City? Dat weet niemand. En dat maakt het beslist complex 
en spannend. Maar dat moet ons er niet van weerhouden 
om als stad slimmer te worden. Ook niet in tijden waarin er 
discussie oplaait rondom zoiets als de komst van 5G. Want 
ook dat zou een reden kunnen zijn om het Smart City dossier 
weer een beetje opzij te duwen en het te laten ondersneeuwen 
door andere ontwikkelingen. Niet doen, dat is zonde. Er ligt 
inmiddels al zoveel kennis en informatie klaar om gebruikt 
te worden; data waarmee we economisch letterlijk en 
figuurlijk winst kunnen behalen. Trends signaleren of beter 
nog: ze voor zijn. En denk bijvoorbeeld ook aan ‘Augmented 
Reality’. Dat je met een VR-bril al wandelend door de stad of 
over de brug, terug in de tijd gaat. De Middeleeuwen in de 
Stokstraat, tussen de Romeinen op de oude brug. Juist voor 
Maastricht als historische stad is dat een mogelijkheid om je 
te onderscheiden van niet historische steden. Dat alles kan 
Smart City ons brengen. Met een beetje durf en vooral doen. 
Steeds meer steden, zoals Zwolle en Eindhoven, maken er 
hun speerpunt van. Laten we er dus samen voor waken dat 
Maastricht op dit gebied niet aan alle kanten wordt ingehaald. 
Dat we ervoor zorgen dat het een structureel agendapunt is 
en blijft op de agenda van zowel politiek als ondernemers in 
de stad. Dat we als stad blijven investeren in het worden van 
een Smart City, op onze eigen slimme manier.”

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 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. In deze 
uitgave Rino Soeters, in het bestuur met name 
actief op het gebied van ‘Communicatie’ en van 
daaruit betrokken bij de ontwikkelingen rondom 
Maastricht Smart City.

‘Smart City gaat om 
zoveel meer dan 
draadloos internet 
in de hele stad.’
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ONDERNEMEN 
IN DE CULTURELE
SECTOR  

Interview

M aatschappelijk ondernemen is óók 
ondernemen. Met alle idealen, 
uitdagingen en ambities die erbij 

horen. Als zakelijke dienstverlener ziet Joep 
Versteegh maatschappelijke en culturele 
organisaties en bestuurders stoeien met 
een goede balans tussen hun creatieve en 
maatschappelijke ambities enerzijds en 
zakelijke belangen anderzijds. De (tussen)
komst van meer zakelijk ondernemerschap 
in de culturele sector zou volgens hem een 
oplossing kunnen bieden.

“Cultuur is een belangrijke levensader voor Maastricht. De 
stad ademt cultuur in alle toonaarden. Ik denk dat we het daar 
met zijn allen wel over eens zijn. Vanuit A&D Accountants zijn 
we door de jaren heen steeds meer betrokken geraakt bij de 
culturele sector,” vertelt Joep Versteegh (registeraccountant 
en partner A&D). “We voelen ons thuis in de wereld van 
stichtingen, besturen en maatschappelijke geëngageerde 
organisaties.  Zo zijn we bijvoorbeeld nauw betrokken bij 
ontwikkelingen in het Sphinxkwartier. Er gebeurt de laatste 
jaren zoveel op cultureel gebied in Maastricht. Het is mooi om 
dat van dichtbij mee te maken en daarbij betrokken te zijn. ”

‘Not for profit’
Tegelijkertijd merkt Joep ook op dat door de toenemende 
activiteit in de culturele sector, instanties en bestuurders 
worstelen met hun taken en het inrichten van hun 
bedrijfsvoering. Joep: “Een bestuurder van een 
maatschappelijke stichting stelt zijn maatschappelijke doelen 
primair en heeft winst misschien niet als doel. Desalniettemin 
zal hij evengoed moeten zorgen dat er voldoende financiële 
middelen zijn om die doelen te kunnen realiseren. Dat vereist 
wel degelijk ondernemerschap. Maastricht kent veel van 
dit soort non-profit organisaties. Ik omschrijf ze liever als 
‘Not for profit’, want winst maken is dan misschien niet het 
belangrijkste doel, het is soms wel handig om een buffer op 
te bouwen en te kunnen groeien. En slim ondernemerschap 
hoeft niet te botsen met maatschappelijk ondernemen.”

Business case
Hoe dan? Joep vervolgt: “Veel culturele instellingen hebben 
een ideaal, iets dat ze nastreven, waarin ze enorm gedreven 
zijn en al hun tijd stoppen. Aan creativiteit geen gebrek. Heel 
goed, want de culturele sector kan onmogelijk zonder deze 
creatieve geesten, maar heeft ook ondernemers nodig. En 
dus: Laat de creatieve mensen hun creatieve dingen doen 
en laat ze de juiste mensen erbij zoeken die hen kunnen 
ondersteunen. Die er een business case van maken en 
voor het zakelijke tegenwicht zorgen. Die ervoor zorgen 
dat je als maatschappelijke speler, zakelijk nog sterker in 
je schoenen staat en niet te afhankelijk bent van alleen 
subsidieverstrekkers. Want wat als er bijvoorbeeld bepaalde 
subsidies vanuit de gemeente wegvallen? Misschien moeten 
we als stad cultuur nog meer omarmen. Volgens mij liggen er 
namelijk nog volop kansen voor mooie verbindingen tussen 
culturele en maatschappelijke spelers enerzijds en zakelijke, 
commerciële partijen anderzijds. Daarmee zorgen we er niet 
alleen voor dat de culturele sector kan blijven floreren. Het 
zorgt bovendien voor heel waardevolle cross-overs waarvan 
de hele stad profiteert.”

‘Slim ondernemerschap 
hoeft niet te botsen 

met maatschappelijk 
ondernemen.’
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D rie jaar geleden organiseerde Maastricht 
Marketing voor het eerst de Dag van de 
Vlaai, inmiddels is deze dag niet meer 

weg te denken van de Maastrichtse agenda. 
Vrijdag 25 oktober 2019 vierde heel Maastricht 
weer mee. Er werd wederom vlaai uitgedeeld 
in het Maastricht Visitor Center en -nieuw dit 
jaar- Centrummanagement zorgde ervoor dat 
ondernemers in Maastricht hun klanten konden 
trakteren op vlaai. Ook verzorgden we heuse 
‘vlaaipunten’ op vijf verschillende locaties in 
de stad. De vlaai zorgde voor een smakelijke, 
zoete & zonnige dag in Maastricht, voor 
bewoners en bezoekers. Dat leverde veel leuke 
reacties op!

DAG VAN DE vlaai
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“Het was echt een vlaaifestijn deze dag. Buiten op ons terras werd 
gesmikkeld van de ‘riestevlaoij’. “O, dat is echt heel lekker”, klonken 
de reacties, sommigen probeerden ons het recept van de rijstevlaai 
te ontfutselen! Al met al is de ‘Dag van de Vlaai’ zeker voor herhaling 
vatbaar. Ik merk dat steeds meer mensen hier enthousiast op reageren 
en dat het echt een belangrijke dag wordt op onze kalender. Ook bedankt 
dat jullie de ondernemers getrakteerd hebben!”
Carmen Hermans – Bakkerij Hermans

“Voor mij was het dé manier om met name de vaste klanten eens in het 
(vlaai-)zonnetje te kunnen zetten. Onder het genot van koffie met vlaai 
had ik de mogelijkheid om mijn vaste klanten te laten weten hoe enorm 
ik hen waardeer. Bedankt voor een geslaagde actie!”
Jan Willem Verweij – Iskander

“Klanten vonden het een geweldige actie en kwamen dan ook af op onze 
social media post. De storemanager heeft donderdagavond tot in de 
nacht zelf meegebakken!” 
Germaine Peeters - Moustache Maastricht

“In onze schoenenwinkel hebben we de hele dag door klanten 
getrakteerd op een stuk kersenvlaai en een kop koffie van de 
Bisschopsmolen. Hierdoor hebben we extra schoenen verkocht en een 
top verkoopdag gehad. Wij hopen volgend jaar weer van de partij te 
zijn.” 
Carlo Meulenhoff – Meulenhoff schoenen

“De klanten die mijn winkel bezochten hebben deze dag als een 
geweldige dag ervaren. ‘Wat een goed begin van deze dag’, werd er 
gelijk gezegd toen het eerste echtpaar om 11.00 uur binnenliep. Ik heb 
genoten van de enthousiaste reacties.” 
Nan Hartwich - NAN Glass & Design

“Het was een groot succes. Ook leuk dat het herfstvakantie was en 
er veel families uit andere delen van het land rondliepen in de stad. 
Iedereen in onze winkel was blij verrast met het aangeboden stukje 
vlaai. Echt een heel leuk initiatief en zeker volgend jaar voor herhaling 
vatbaar.” 
Angeliek Lumsden – Adriaan de Smaakmaker

“De klanten waren allemaal enthousiast. We hebben zelfs nog twee 
extra vlaaien genomen en ook die zijn met veel genot opgegeten door 
de klanten. Ontzettend veel leuke reacties gehad op deze actie. Zo zie 
je maar weer, dat je met een kleine investering veel ‘goodwill’ kweekt. 
Dank jullie wel voor het leuke idee, we doen zeker weer mee mocht er 
een vervolg op komen!”
Team Marc ‘O Polo Maastricht
 
“Het was zeker een succes. Wat me vooral opviel was dat het in de 
straten van Maastricht heel goed zichtbaar was dat het de Dag van 
de Vlaai was, overal zag je mensen vlaai eten en dat is volgens mij 
waarvoor we het doen! Hopelijk tot volgend jaar.”
Erik Rijntjens – Patisserie Peter Lemmens

Samenwerking Talentino 
Op straat werden door 
Centrummanagement 5 ‘XL Morellen 
kersenvlaaien’ met een doorsnede van 
maar liefst 1 meter aangesneden en 
uitgedeeld: 3 van de Bisschopssmolen 
en 2 van Talentino. Dit werd gedaan door 
medewerkers Centrummanagement en 
talenten van Talentino.



CENTRUMMANAGEMENT
MAASTRICHT

 BLIKT TERUG OP

2019  

A ls Centrummanagement (CMM) 
zijn we dagelijks bezig met de 
belangenbehartiging van- en 

samenwerking met ondernemers in het 
centrum van Maastricht. Dit gebeurt door 
het initiëren van nieuwe projecten en het 
organiseren van informatieavonden en 
evenementen. Ook in 2019 kunnen we weer 
terugkijken op een aantal mooie nieuwe en 
terugkerende activiteiten en initiatieven. We 
zetten ze graag voor je op een rij.

‘In samenwerking met de 
Tempeleers heeft CMM in 

2019 weer een aantal leuke 
activiteiten georganiseerd 

in de aanloop naar 
Carnaval.’

10

W!M 28



Centrummanagement Academy
Eind 2018 en begin 2019 heeft Petra de Waal Malefijt namens 
CMM deelgenomen aan de studie Centrummanagement 
Nieuwe Stijl van Inretail. De opleiding stond in het teken van 
de nieuwe stijl van centrummanagementorganisaties en 
inspirerende brainstormsessies over de ontwikkeling van 
binnensteden.

Maastricht Midweekend
Samen met Maastricht Marketing wordt ingezet om het 
verblijfstoerisme gedurende de doordeweekse dagen een 
impuls te geven. Hiervoor loopt het project Maastricht 
Midweekend dat uitgevoerd wordt in overleg met de 
SAmenwerkende HOTeliers (SAHOT) in Maastricht. Tevens 
is in dit kader in 2019 het initiatief genomen om een 
samenwerking met musea in Maastricht aan te gaan en wordt 
in samenwerking met 6 bakkers het initiatief ‘gratis vlaai 
proeven’ opgestart.

Dashboard Facts and Figures
Met de zes Centrummanagementorganisaties in Limburg 
(Venlo, Weert, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en 
Maastricht) is het initiatief Facts and Figures gestart om 
gezamenlijk een dashboard te laten ontwikkelen, zodat 
meer inzicht wordt verkregen over het aantal en profiel van 
bezoekers aan genoemde steden. Tevens heeft de Provincie 
Limburg een koopstromenonderzoek gestart in heel Limburg. 
Beide initiatieven moeten in 2020 leiden tot meer informatie 
over de ontwikkeling van retail en koopstromen in Limburgse 
steden.

Thema-avond Smart City
Digitalisering heeft steeds meer invloed op de ontwikkeling 
van centra, zo ook van Maastricht. Denk bijvoorbeeld aan 
bereikbaarheid, logistiek, afvalverwerking, faciliteiten voor 
bezoekers, etc. 
Op 24 juni organiseerde CMM, samen met de Provincie 
Limburg, Gemeente Maastricht en Maastricht University een 
thema-avond over Smart City in de St. Janskerk. Gedurende 
de avond werden de bezoekers meegenomen in het belang en 
de ontwikkeling van Smart City en Maastricht als stad van de 
toekomst.

Onderzoek winkeltijden Maastricht
In het voorjaar van 2019 heeft een stagiair van Hogeschool 
Zuyd in opdracht van CMM een onderzoek uitgevoerd naar de 
gewenste winkeltijden in Maastricht. Doel van het onderzoek 
was een beeld te creëren rondom de voorkeuren van zowel de 
consument als de ondernemer in Maastricht, met betrekking 
tot de winkeltijden. Ondernemers gaven overwegend aan 
dat het de voorkeur zou hebben de huidig gehanteerde 
winkeltijden te continueren. Uit het onderzoek bleek dat 
bezoekers met name een verlengde openingstijd op de vrijdag 
en de zaterdag zouden waarderen. 

Samenwerking Tempeleers
In samenwerking met De Tempeleers heeft CMM in 2019 weer 
een aantal leuke activiteiten georganiseerd in de aanloop 
naar Carnaval. Er werden carnavalsvlaggen en verlichting 
opgehangen in de binnenstad en de etalagewedstrijd, ‘de 
Kiekoet’, vond wederom plaats, waarbij Meulenhoff Schoenen 
de eerste prijs in de wacht sleepte.

‘Op 24 juni organiseerde 
CMM, samen met de 

Provincie Limburg, Gemeente 
Maastricht en Maastricht 

University een thema-avond 
over Smart City.’

‘Samen met Maastricht 
Marketing wordt ingezet 
om het verblijfstoerisme 

gedurende de 
doordeweekse dagen een 

impuls te geven.’
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Gastvrij Maastricht
CMM organiseert meerdere activiteiten om zowel bewoners 
als bezoekers een fantastische en gastvrije ervaring 
mee te geven tijdens een bezoek aan onze mooie stad. In 
samenwerking met ondernemers(verenigingen) uit Wyck 
(OW), de kern-binnenstad (VOC), het Jekerkwartier (OJK), 
het Sphinxkwartier en het Stokstraatkwartier, wordt elk 
stadsdeel successievelijk in het zonnetje gezet. In juni was het 
de beurt aan Wyck en in oktober de kern-binnenstad. Tevens 
is een onderzoek naar gastvrijheid opgestart, uitgevoerd door 
studenten van Hotel Management School Maastricht

Route du Soleil
Wat is er mooier dan stil te staan bij de goede dingen van het 
leven? Op 21 juni vierden we in Wyck de start van de zomer 
tijdens Route du Soleil. Een dag om vrienden te ontmoeten, 
samen te genieten van een hapje en een drankje en op 
zoek te gaan naar de mooiste spullen voor jezelf, je familie, 
of voor in en om het huis. Vanaf 12.00 uur presenteerden 
meer dan 60 ondernemers zich van hun zonnigste kant en 
genoten bezoekers van diverse activiteiten, speciale acties, 
proeverijen, cadeaus, muziek en meer. En dat allemaal buiten 
in de zon, via een route van kleurrijke lampionnen in Wyck.

Dag van de Vlaai
Voor Nederlanders staat het zuiden, en dan vooral Maastricht, 
bekend om haar gastvriendelijkheid. ‘Daar waar de stukken 
vlaai groter zijn’. Het bourgondische karakter van onze stad 
is wat men onthoudt na een bezoek. Een fijne herinnering en 
reden om Maastricht in het hart te sluiten. In het kader van 
gastvrijheid hebben wij op 25 oktober, samen met Maastricht 
Marketing en La Saison Culinaire, de Dag van de Vlaai 
georganiseerd in Maastricht en hebben we vele bezoekers 
getrakteerd op een lekker stuk vlaai.

Onderzoek gastvrij Maastricht
In opdracht van Centrummanagement Maastricht zijn 
studenten van de Hotel Management School medio september 
gestart met een onderzoek naar de gastvrijheidsbeleving 
in Maastricht. Het onderzoek zal in 2020 worden afgerond, 
waarna de resultaten worden gecommuniceerd via o.a. dit 
magazine ‘W!M’.

Milieuzone
In de gemeenteraad is regelmatig het onderwerp Milieuzone 
aan de orde gekomen. CMM heeft samen met ondernemers-/ 
brancheverenigingen, Samenwerkende Industrieterreinen 
Maastricht (SIM), Evofedenex, FEHAC en de ANWB met 
argumenten onderbouwd waarom een milieuzone niet in 
Maastricht zou moeten worden ingevoerd. In afwachting 
van Belgische en Duitse wetgeving is het onderwerp thans 
geparkeerd. De verwachting is dat het weer op de agenda 
komt zodra de wetgeving in België en Duitsland is afgerond.

‘Op 21 juni vierden we in Wyck 
de start van de zomer tijdens 
Route du Soleil. Een dag om 

vrienden te ontmoeten, samen 
te genieten van een hapje en 

een drankje en op zoek te gaan 
naar de mooiste spullen.’

‘In het kader van gastvrijheid 
hebben wij op 25 oktober, 

samen met Maastricht 
Marketing en La Saison 

Culinaire, de Dag van de Vlaai 
georganiseerd.’
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BOS-overleg
Wil Maastricht ook in de toekomst als vitale stad blijven 
functioneren, waar het goed wonen, werken, ondernemen, 
studeren en recreëren is, dan is een aantal concrete 
maatregelen nodig op het gebied van leefbaarheid, 
luchtkwaliteit en bereikbaarheid. Om antwoord te geven 
op de uitdagingen waar de stad voor staat, heeft een 
vertegenwoordiging van Bewoners, Ondernemers en 
Studenten (BOS) zich verenigd. Het initiatief is ontstaan vanuit 
grote betrokkenheid bij het welzijn en de gezondheid van 
ons allen. ‘Met elkaar in gesprek gaan over dat waarover je 
samen gelijkgestemd bent in plaats van meteen in discussie 
te vervallen over dat waar de inzichten of meningen afwijkend 
zijn’, zo luidt de insteek van het overleg tussen bewoners, 
ondernemers en studenten binnen het thema ‘mobiliteit’. 
Centrummanagement Maastricht initieerde het overleg en 
inmiddels is een tien punten plan uitgewerkt met de titel 
‘Schoon, bereikbaar en groen’.  

Sfeerverlichting Magisch Maastricht
Voor 2019 zet CMM in op innovatieve, lokale uitbreidingen en 
nog meer dan voorheen op duurzaamheid. Het innovatieve 
aspect zit in het plaatsen van door bioprint gemaakte 
sterrenframes op het Stationsplein en het Cörversplein. Deze 
heten bezoekers welkom in de stad en worden een eyecatcher 
voor het maken van foto’s met een promotionele spin-off via 
social media kanalen voor (Magisch) Maastricht. Verder wordt 
in het Sphinxkwartier nieuwe sfeerverlichting gerealiseerd, 
passend bij het DNA van dat gebied. Tevens is voor de editie 
van 2019 alle guirlandeverlichting vervangen door LED+. 
Nieuwe, nog duurzamer en minder elektriciteit verbruikende 
verlichting. Ook veel boomverlichting en het lichtgordijn aan 
de Hoge Brug zijn vervangen door duurzamer verlichting.

Cultura Mosae
In 2017 heeft CMM de Stichting Cultura Mosae (SCM) 
opgestart. Deze stichting heeft de regie overgenomen wat 
betreft culturele projecten die Centrummanagement voorheen 
onder haar hoede nam. Onder andere Cultuur op Zondag, 
Kingsday, programmering tijdens Maastricht Mooiste, de 
Shopping Music Night tijdens TEFAF, de opening van het 
culturele seizoen Bruis/Parcours, het Helpoortconcert en de 
culturele programmering tijdens Magisch Maastricht zijn in 
2019 vanuit SCM georganiseerd.

‘In 2017 heeft CMM de 
Stichting Cultura Mosae (SCM) 
opgestart. Deze stichting heeft 

de regie overgenomen wat 
betreft culturele projecten die 

Centrummanagement voorheen 
onder haar hoede nam.’

‘Voor de sfeerverlichting in 
2019 zet CMM in op innovatieve, 

lokale uitbreidingen en 
nog meer dan voorheen op 

duurzaamheid.’ 
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OMGEVINGSVISIE

2040
‘Ik geloof niet dat er eerder een document van de gemeente 

Maastricht is geweest dat zoveel betrokkenheid van inwoners, 
ondernemers en stakeholders heeft opgeleverd.’

D oor Burgemeester en wethouders wordt er momenteel gewerkt aan een omgevingsvisie, 
waarin een langetermijnvisie wordt geven voor de fysieke leefomgeving van Maastricht 
richting 2040. Na bijna 1,5 jaar van gesprekken met bewoners, ondernemers, organisaties 

en belanghebbenden lag de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040’ dit najaar ter inzage. Na 
het verwerken van de zienswijzen zal de gemeenteraad naar verwachting in maart een besluit 
nemen over de definitieve Omgevingsvisie. Wethouder Gert-Jan Krabbendam praat ons bij.    

Dynamisch document
“Op dit moment ligt er een Ontwerp Omgevingsvisie waar 
we echt samen met de stad aan gewerkt hebben. Het is een 
document dat ik met trots presenteer aan de gemeenteraad 
van Maastricht. Wat mij betreft is het hoogtepunt dan ook 
niet zozeer de vaststelling van het product, maar vooral 
het proces dat eraan voorafging,” aldus Krabbendam. “Ik 
geloof niet dat er eerder een document van de gemeente 
Maastricht is geweest dat zoveel betrokkenheid van 
bewoners, ondernemers, belanghebbenden en ketenpartners 
e.a. heeft opgeleverd. En wat ook aantoonbaar tot verbetering 
en verscherping van de visie heeft geleid. Het is daarmee 
écht een document van en voor ons allemaal geworden.” 
Hij vervolgt: “Het is bovendien absoluut geen statisch of 
definitief plan. Op weg naar 2040 zal het beslist zo zijn dat er 
zaken veranderen en herzien of aangepast moeten worden. 
We blijven immers voortdurend in gesprek met de stad en 
verwerven telkens nieuwe inzichten.  Daarmee is dit dus 
een dynamische visie, een plan in ontwikkeling. We hebben 
geen glazen bol, maar je kunt wel met een beeld van de 
huidige situatie een blik vooruitwerpen, naar die stip aan de 
horizon. En dat is wat we met deze visie beogen. Op sommige 
zaken moet je voorbereid zijn, die vragen nu eenmaal een 
lange voorbereidingstijd. Thema’s als hoogwaterveiligheid, 
mobiliteitsmaatregelen of vergroening. Dat zijn processen 
die jaren in beslag nemen met het maken van plannen, 
aanbesteden, uitvoeren en afwerken en nazorg. En ook dan 
geldt dat het processen zijn die je samen met inwoners van de 
stad doet.”

Bewonersstad versus bezoekersstad
De Ontwerp Omgevingsvisie is ontstaan vanuit een analyse 
van de trends en ontwikkelingen in Maastricht op het gebied 
van de bevolkingsomvang en –samenstelling (demografie), 
economie en werkgelegenheid, het (samen)leven van 
inwoners, energie, klimaat en mobiliteit, het functioneren van 
het openbaar bestuur en de technologie. Vragen als ‘Voor 
wie is de stad?’ en ‘Waar willen we ruimte aan geven?’ liggen 
aan de basis. Van daaruit zijn een aantal opgaven, thema’s en 
een streefbeeld geformuleerd waar de stad Maastricht in de 
periode tot 2040 voor staat.

Tim van Wanroij en Gert-Jan Krabbendam
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Het beste van beide
Elke gemeente moet verplicht een Omgevingsvisie 
opstellen. Los van landelijke, overkoepelende trends en 
ontwikkelingen, kent elke gemeente natuurlijk zijn eigen 
specifieke uitdagingen. “Met een dynamisch en historisch 
stadshart en tegelijkertijd rustig en ruim buitengebied, 
beschikt Maastricht het beste van beide. Dat maakt ons als 
stad best uniek,” zo stelt Krabbendam. “Tegelijkertijd zorgt 
dat ook voor een aantal uitdagingen. Ontmoeten, ondernemen, 
recreëren en rust. Het blijft voortdurende balanceren om 
de juiste verhouding daartussen te vinden. Op sommige 
plekken is al heel veel dynamiek en dat willen we ook 
vooral zo houden, op andere plekken is het juist gewenst om 
bijvoorbeeld meer dynamiek te creëren (denk bijvoorbeeld 
aan de Health Campus in Randwyck). Ook willen we het 
buitengebied meer naar binnen trekken en zorgen voor meer 
groen en duurzame voorzieningen in de binnenstad. Maar 
in een centrum vol historische highlights levert dan ook 
weer heel specifieke uitdagingen op. Zo kun je bijvoorbeeld 
niet zomaar overal zonnepanelen plaatsen. Tot slot heeft 
Maastricht een belangrijke economische positie, het is van 
niet te onderschatten waarde dat we als stad die positie 
behouden. Hoe? Het is dat en nog zoveel meer dat je leest in 
de Omgevingsvisie Maastricht 2040.”

De zienswijzen over de Ontwerp Omgevingsvisie worden op dit moment behandeld. De verwerking van de zienswijzen en de defin-
itieve Omgevingsvisie worden naar verwachting in maart door de raad besproken. Vervolgens starten de vervolgwerkzaamheden 

gericht op uitwerking en uitvoering van de opgaven en ambities.

Meer weten? 
Kijk op www.gemeentemaastricht.nl/omgevingsvisie.

Het versterken 
van de agglo-

meratiekracht van 
de (Eu)regio.

Werken aan 
een inclusieve 

samenleving, waarin 
iedereen mee kan 

doen.

Anticiperen op 
de gevolgen 
van klimaat-
verandering.

Vormgeven van 
de transitie naar 

een CO2- neutrale 
samenleving.

Verbeteren van 
de relatie tussen 
de overheid en 
samenleving.

Vijf opgaven voor de stad

1 2 3 4 5

Drie centrale thema’s voor de fysieke leefomgeving

Het versterken van de (Eu)
regionale netwerkfunctie van 

Maastricht, ten behoeve van de 
sociale en economische vitaliteit 

van de stad en (Eu)regio.

Het investeren in een 
toekomstbestendige leefomgeving 
die gezond en leefbaar is voor alle 
gebruikers van de stad: bewoners, 

ondernemers, werkers en bezoekers.

Het in stand houden en uitbreiden 
van plekken waar beleving en 

ontmoeting een bijdrage leveren 
aan de aantrekkelijkheid van 

Maastricht.

1 2 3

Ruimtelijk streefbeeld
Aan de hand van de drie centrale thema’s krijgt de duurzame 
ontwikkeling van Maastricht de komende decennia vorm. De 
Omgevingsvisie gaat ook in op de vraag waar in Maastricht de 
bovengenoemde ontwikkelingen in de periode tot 2040 zouden 
kunnen of moeten landen.

Dat zogenaamde ‘ruimtelijk streefbeeld’ van Maastricht 
richting 2040 bestaat uit drie onderdelen:

1. Het behouden en verder versterken van een netwerk van 
ontmoetingsplekken, dynamische centra en levendige 
gebieden over de stad. Het streven is voor alle bewoners 
een ontmoetingsplek met dagelijkse voorzieningen op 
loop- of fietsafstand te hebben.

2. Het verbeteren van de oost - west verbindingen door 
barrières te verminderen of verzachten. Het gaat hierbij 
onder meer om het spoor, de singelstructuur aan de 
westkant van Maastricht en de Maas.

3. Het versterken van de noord – zuid relatie door de 
verbinding met de Maas te intensiveren en natuur- en 
groengebieden toe te voegen. De hoogwaterveiligheid 
van de Maas als grote opgave voor de stad biedt 
hiervoor kansen.
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‘MAASTRICHT 
CARNAVALSSTAD’ BREIDT 

VERDER UIT  

De Kiekoet-route, carnavalsvlaggen en masterclasses komen terug!

Voor de buitenwereld deed hij vorig jaar in eerste instantie 
nog ‘gewoon’ trouw zijn ronde als ‘Börgermètwèrker’ 
(vrijwilliger, red.) van De Tempeleers. Het was o.a. zijn taak 
om ondernemers over te halen deel te nemen aan de ‘Kiekoet’ 
etalage wedstrijd. Zelf wist hij op dat moment dat hij een paar 
weken later het podium zou beklimmen en als ‘Ziene Hoegen 
Hoeglöstegheid’ van 2019 ontmaskerd zou worden. Armand 
Peereboom: “Dat was geweldig! Terwijl de stad langzaam in 
de carnavalsstemming begon te raken, wist ik wat er stond 
te gebeuren en zat er met mijn hoofd al behoorlijk in. Zelf ben 
je vervolgens in de periode erna eigenlijk met niets anders 
bezig. Het is echt heel bijzonder hoe Carnaval ook dan al leeft 
in de stad. En dat Carnaval in Maastricht zoveel meer is dan 
alleen die drie dagen in februari.”
Bijzondere verbindingen

M eer kleur, leven en gezelligheid in 
de stad, in een periode die voorheen 
nog weleens ietwat donker, 

koud en stil was. Met die insteek gingen 
De Tempeleers en Centrummanagement 
Maastricht een paar jaar geleden de 
samenwerking aan en werd een eerste 
basis gelegd om Maastricht nog meer als 
dé carnavalsstad op de kaart te zetten. Met 
succes! Vorig jaar kregen de acties vervolg 
en ook dit jaar wordt het programma weer 
verder aangevuld. Niemand minder dan dé 
Stadsprins van 2019, Armand Peereboom 
zelf, vertelt erover. 

Het is de laatste jaren eigenlijk al min of meer standaard 
ingevoerd dat, wanneer de kerstverlichting wordt 
weggehaald, in één handeling de eerste voorbereidingen voor 
Carnaval worden getroffen. Zo hangen in de weken tussen het 
uitroepen van de Stadsprins (in januari) en de carnavalsdagen 
nu al sinds een paar jaar carnavalsvlaggen in de binnenstad. 
Dat zorgt sowieso al voor een kleurrijk tafereel. De 
etalagewedstrijd de ‘Kiekoet wedstrijd’ doet daar nog een 
schepje bovenop en de ondernemerns in de binnenstad 
zorgen ervoor dat de naderende Carnaval echt zichtbaar en 
voelbaar is. Armand: “Vorig jaar al gaven we aan dat de vele 
positieve reacties van de bewoners en bezoekers absoluut 
reden waren om de samenwerking met Centrummanagement 
voort te zetten en de komende jaren verder uit te bouwen. 
Dat geldt nog steeds.  Wat we met name te horen krijgen 
en wat we zelf ook ervaren, is het enthousiasme over de 
bijzondere onderlinge samenwerkingen en verbindingen 
die ontstaan. Partijen, waaronder Centrummanagement, 
Maastricht Marketing, horeca en onderwijs geven allemaal 
vanuit hun eigen hoek invulling aan het thema en programma 
en vullen elkaar goed aan. Dat is echt mooi om te zien. Van 
masterclasses voor inwoners die meer te weten willen 
komen over de carnavalstraditie tot speciale (typische) 
carnavalsgerechten op het menu voor bezoekers. Iedereen 
kan meegenieten.”

‘Van masterclasses tot 
carnavalsgerechten: iedereen kan
meegenieten.’
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Doe mee!
Heb je als ondernemer nog een leuk 
initiatief waarmee je een bijdrage 
kunt leveren aan Maastricht als 
Carnavalsstad? Neem dan contact
op met De Tempeleers via 
info@tempeleers.nl 

‘Vorig jaar al gaven we aan dat 
de vele positieve reacties van 

de bewoners en bezoekers 
absoluut reden waren om 

de samenwerking met 
Centrummanagement voort 

te zetten en de komende jaren 
verder uit te bouwen. Dat geldt 

nog steeds.’

Carnavalsstad 2020
Ook voor Carnaval 2020 staat er weer genoeg op het 
programma zodra de Magisch Maastricht periode voorbij is. 
Armand: “Het aantal winkeliers dat deelnam aan de ‘gratis 
Kiekoet wedstrijd’ actie is vorig jaar verdubbeld, dus daar 
zetten we dit jaar ook op in. Op zondag 26 januari 2020 wordt 
de nieuwe Stadsprins bekendgemaakt. Vanaf dan zal Carnaval 
weer volop zichtbaar zijn in de stad. De masterclasses gaan 
dan ook weer van start en met de horeca zijn we in gesprek 
over nieuwe initiatieven vanuit hun kant.” Met betrekking tot 
de invulling van de carnavalsdagen zelf, geeft Armand nog 
aan dat een aantal partijen (waaronder De Tempeleers, Aajd 
Stadsprinse Sosjeteit, Gemeente Maastricht en natuurlijk 
de Zate Hermeniekes zelf) zich hebben samengepakt 
om te bekijken of het ‘Zate Hermeniekes Concours’ op 
carnavalsdinsdag niet langer te beperken tot het Vrijthof, 
maar te verspreiden over de hele stad.”
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Schoon, bereikbaar & groen:
10 stappen op weg naar een

vitaal Maastricht 

Bewoners, ondernemers en studenten over mobiliteit

E en afvaardiging van bewoners, 
ondernemers en studenten (BOS) 
in Maastricht is al een tijdje met 

elkaar in overleg over de uitdagingen met 
betrekking tot mobiliteit. Tijdens deze 
zogenoemde BOS-bijeenkomsten ligt de 
nadruk op wat hen verbindt en over welke 
onderwerpen gelijkgestemde gedachten zijn. 
Deze bijzondere insteek lijkt zijn vruchten 
af te werpen, nu een gezamenlijk plan met 
10 stappen inzake mobiliteit kan worden 
gepresenteerd. 

Schoon, bereikbaar en groen in 2026
Het thema mobiliteit raakt bij iedere deelnemer van het 
BOS-overleg een gevoelige snaar. Het bleek dan ook heel 
vanzelfsprekend en vooral nuttig om de handen in elkaar te 
slaan. Tijdens de diverse bijeenkomsten is er in de afgelopen 
tijd samen gezocht naar duurzame oplossingen op het 
gebied van leefbaarheid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid, 
die voor alle partijen acceptabel zijn. Deze zijn vertaald 
naar een 10-stappenplan. Het voorstel sluit waar mogelijk 
aan bij hetgeen in de nog vast te stellen Omgevingsvisie 
Maastricht 2040 is neergelegd. Echter, het BOS-overleg 
bevat juist ook ‘niet traditionele oplossingen’ om een 
optimale synergie tussen leefbaarheid, klimaat, mobiliteit 
en economische vitaliteit te realiseren. Deelnemers van 
het BOS-overleg zetten zich in om hun plan samen met de 
gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar en andere 
stakeholders binnen een termijn van zes jaar te realiseren. 
Het voorgestelde pakket van maatregelen heeft als doel 
een schoon, leefbaar en bereikbaar Maastricht te realiseren 
waarin bewoners, ondernemers en studenten actief 
participeren.

1. Draagvlak creëren  
Om te komen tot concrete gedragsverandering is het 
noodzakelijk een bepaalde mate van bewustwording en 
‘anders denken’ te realiseren. Het zogenaamde omdenken: 
het bewust anders organiseren van je eigen mobiliteit. Een 
strategisch communicatieproces, waarin iedereen wordt 
meegevoerd en wat breed gedragen wordt, is dan ook 
onontbeerlijk voor het slagen van het plan.

2. Verkeerscirculatieplan (VCP) creëren
Een verkeerscirculatieplan is een belangrijk instrument om de 
verkeersdruk te verminderen in de wijken en de binnenstad. 
Hierdoor creëer je niet alleen een aangenamere stad maar 
maak je ook slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur. 
Bovendien ontstaat er op die manier meer ruimte
voor fietsers en voetgangers en de leef- en luchtkwaliteit 
verbetert. 

3. Verminderen overlast van vrachtverkeer 
Bewoners van de singels en toevoerwegen naar de stad 
ervaren veel overlast van het doorgaande (internationale) 
vrachtverkeer. Verkeer dat - in tegenstelling tot 
bestemmingsverkeer - niet in de stad hóeft te zijn. De 
bestaande regelgeving voor een duurzame wijze van 
vervoer, dient leidend te zijn en handhaving van de geldende 
wetgeving is dan ook cruciaal bij dit onderdeel. 

‘Het voorgestelde pakket van maatregelen heeft 
als doel een schoon, leefbaar en bereikbaar 
Maastricht te realiseren.’ 
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4. Nieuwe en efficiënte vormen van stadsdistributie
In het centrum van de stad kan en moeten het 
noodzakelijke vervoer en de distributie van goederen 
effectiever en efficiënter worden georganiseerd. 
Maastricht sluit zich aan bij een initiatief uit het 
Klimaatakkoord, waarbij de logistieke sector vanaf 
2025 emissieloos de centra van steden in- en uitrijdt. 
Vervoerders, ondernemers en de gemeente moeten 
samen de huidige congestie en overlast middels een 
actieplan structureel aanpakken. Een voorbeeld hiervan 
is om het laden en lossen buiten de venstertijden te 
verminderen maar ook om een aangenamer verblijf 
tijdens de venstertijden binnen het kernwinkelgebied en 
op de pleinen te realiseren. Gedacht kan worden aan een 
elektrisch aangedreven vervoermiddel om goederen in de 
binnenstad te distribueren. 

5. Verminderen van het gebruik van personenauto’s
Deze voorstellen zijn gericht op verminderd en/of anders 
anders gebruik maken van auto’s. Er dient meer gekozen 
te worden voor andere vormen van vervoer en het 
beter faciliteren van schone auto’s. Dit vraagt om stevig 
omdenken. De deelnemers van het BOS-overleg hebben 
hiertoe al een aantal concrete voorzetten gedaan zoals 
het idee om e-cars en door waterstof aangedreven auto’s 
meer te faciliteren in Maastricht.

6. Intensiveren van een gedifferentieerd parkeerbeleid
Het voorstel zet in op een parkeerbeleid dat bijdraagt aan 
het omdenken van bewoners, ondernemers en studenten. 
Dit met name in relatie tot vragen als: “Hoe beweeg ik 
me door de stad, naar mijn werk, naar en binnen het 
centrum?”. Door differentiatie in tarief en tijdstip en met 
behulp van bijvoorbeeld een intelligente app, kan het 
gebruik van de kostbare openbare ruimte beter worden 
gereguleerd. 

7. Optimaliseren openbaar vervoer
Een toegankelijk, fijnmazig en kwalitatief openbaar 
vervoer is een belangrijke pijler in een goed bereikbare 
stad. Hierbij speelt de prijs van het openbaar vervoer een 
belangrijke rol. In het voorstel wordt daarom gepleit voor 
een betere afstemming van de tarieven binnen de Euregio.

8. Terugdringen van het gebruik vervuilende scooters 
en brommers
Het reduceren van met name de vervuilende tweetakt 
aangedreven vervoersmiddelen is een van de genoemde 
prioriteiten. De gemeente wordt aangezet om een 
saneringsplan met compensatieregelingen voor de 
huidige eigenaren van vervuilende scooters en brommers 
op te stellen.  

9. Stimuleren en veiliger maken van het fietsverkeer
Het fietsgebruik in onze stad ligt nog altijd achter bij het 
landelijk gemiddelde. De infrastructuur van de stad is nog niet 
overal optimaal ingericht ten behoeve van het fietsverkeer. 
In het voorstel wordt vooropgesteld dat de fietser voldoende 
ruimte dient te krijgen bij nieuwe ontwikkelingen op gebied 
van infrastructuur. Anderzijds struikelen we in Maastricht 
vaak over de geparkeerde fietsen. Fietsers willen parkeren 
aan doorgaande fietsroutes, in de buurt van winkels. 
Vaak is daar geen goede parkeerplaats voor fietsen, maar 
wel voor auto’s. Laat het veranderen van de functie van 
autoparkeerplaatsen bespreekbaar zijn! 

10. Realiseren van veilige en aantrekkelijke 
voetgangersverbindingen
Door te smalle stoepen en gehinderd door straatmeubilair, 
gestalde fietsen, terrassen, parkeer- en laad- en losplaatsen, 
moeten voetgangers vaak over straat lopen. Ook rollator- en 
rolstoelgebruikers ervaren grote problemen met de trottoirs 
in onze historische binnenstad. Tenslotte laat de bestrating 
vaak te wensen over. Deze punten zouden - uiteraard met 
respect voor het karakter van de stad – in het achterhoofd 
moeten blijven bij bijvoorbeeld het soort bestrating dat 
gekozen wordt. Daarnaast pleit het voorstel in dit kader voor 
het realiseren van alternatieve wandelroutes. Daarbij wordt 
gedacht aan het ontsluiten van binnengebieden en groene 
(geheime) plekken die onderling verbonden worden via paden. 

Hoe nu verder?
Op woensdag 13 november jl. is de brochure ‘Schoon, 
bereikbaar en groen’ gepresenteerd. Tevens zijn 
gesprekken met de gemeente Maastricht en Maastricht 
Bereikbaar opgestart. Vertegenwoordigers van 
bewoners, ondernemers en studenten (BOS) zullen 
de komende maanden de politieke partijen bezoeken 
om hun plan te bespreken. 
De inzet van BOS is, dat 
deze gesprekken leiden 
tot concrete acties en 
resultaten die al in 2020 
merkbaar zijn.
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LES TABLES ALS
LOKALE GIDS VOOR
GASTRONOMISCH

GOOD LIFE

Update Les Tables

L es Tables groeit. De Maastrichtse 
restaurantclub is veel meer dan alleen 
die ene club van bevriende en bevlogen 

restaurateurs met hart voor het vak en de 
stad. In de lente-editie van de WIM las je al 
over hun evenementen, ‘experimenten’ op 
het gebied van marketing en hun initiatieven 
op het gebied van innovatie & duurzaamheid. 
In de tussentijd heeft de club niet stil 
gezeten. Tijd voor een update. 

Gastvrije gesprekspartner
Les Tables blijft natuurlijk nog altijd de culinaire vriendenclub 
met 23 bevlogen restaurateurs, die dag in dag uit hun 
gasten verrassen met gastronomie op elk niveau en 
voor elk moment. Met zoveel kennis en kunde in huis, 
profileert Les Tables zich echter ook sterk als een serieuze 
gesprekspartner. Zo schuift Les Tables regelmatig aan bij 
SAHOT, KHN, Maastricht Culinair, Centrummanagement, 
Maastricht Marketing en andere partners in de binnenstad om 
pro-actief te participeren als gesprekspartner. Op dit moment 
wordt bijvoorbeeld samen gewerkt aan het formuleren van 
een gezamenlijke gastronomische boodschap, ook wel het 
‘gastronomisch profiel’ van de stad genoemd. 

Ambassadeur
Branche overschrijdend denken. Ook dat doen we! Met de 
Maastricht Awards onder andere. Samen met Maastricht 
Culinair is Les Tables ambassadeur van de Award voor de 
meest gastvrije onderneming.

Samenwerking Maastricht Bereikbaar
In het kader van innovatie en duurzaamheid is Les Tables een 
samenwerking met Maastricht Bereikbaar aangegaan om de 
e-cargobike te testen en in te zetten onder haar leden. Die 
test heeft bijzonder goed uitgepakt en geleid tot enthousiaste 
horeca-ondernemers die de fiets nu gaan inzetten voor 
dagelijks gebruik. 

‘De kracht van Les Tables schuilt 
in het ‘vriendenclub’ gevoel. Elkaar 

iets durven gunnen en samen 
optrekken in belangrijke thema’s 

om als club het verschil
te maken.’
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Nieuwe positionering
Met al die ontwikkelingen biedt de club zoveel meer dan een 
verzameling aan ‘verborgen pareltjes’ in Maastricht. Vandaar 
dat Les Tables kiest voor een nieuwe positionering. Jelle 
Ummels, voorzitter van Les Tables: “De kracht van Les Tables 
schuilt in het ‘vriendenclub’ gevoel. Elkaar iets durven gunnen 
en samen optrekken in belangrijke thema’s om als club het 
verschil te maken. Ook wel samengevat onder: Les Tables, 
de lokale gids voor gastronomisch good life in Maastricht. 
Hiermee kiest Les Tables bewust om haar 23 ‘verborgen 
pareltjes’ zichtbaar te maken en te presenteren als gids voor 
de gast en gesprekspartner voor de omgeving op het gebied 
van gastvrijheid en gastronomie in de regio.

MECC Agenda

The Stainless Steel World Exhibition & Conference
26 - 28 november 2019

Hose & Coupling World
26 - 28 november 2019

Machining World 2019
26 - 28 november 2019

André Rieu: Christmas in my hometown!
21 – 22 december 2019

InterClassics Maastricht
16 - 19 januari 2020

Excellent Woonbeurs Maastricht
24 - 26 januari 2020

Second Home Beurs
25 - 26 januari 2020

3D Medical Printing Conference
4 - 5 februari 2020

www.mecc.nl

UM Agenda

Master Open Dag
30 november 2019

www.maastrichtuniversity.nl

Wist je dat...
Les Tables haar website heeft 
vertaald naar het Engels? Een goede 
gesprekspartner spreekt immers de 
taal van de gast, toch?
www.lestables.nl
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MET OPEN VIZIER
DE TOEKOMST 

TEGEMOET 

Activiteitenplan 2020-2022

I n de vorige edities van dit magazine 
werden de diverse activiteiten en 
samenwerkingsverbanden van 

Centrummanagement Maastricht (CMM) 
vaak al afzonderlijk toegelicht. In de laatste 
editie van het jaar wordt traditiegetrouw 
even stilgestaan bij wat er bereikt is en 
– zeker niet onbelangrijk – wat nog op de 
agenda staat! 

In deze samenvatting van de meerjarenplanning wordt 
onderscheid gemaakt tussen initiërende en ondersteunende 
activiteiten van CMM. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
de verschillende partnerships die onontbeerlijk zijn voor het 
slagen van de missie van CMM, namelijk een toegevoegde 
waarde leveren aan de ontwikkeling van het centrum van 
Maastricht.
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Samenwerkingen & Partnerships 
CMM hecht veel waarde aan het leggen van verbindingen 
tussen partijen. De afgelopen jaren heeft CMM de 
communicatie naar stakeholders verbeterd. Een belangrijk 
tactisch en strategisch overleg is het BOC-kwartaaloverleg 
met woordvoerders van de meest prominente ondernemers- 
en brancheverenigingen binnen het centrum. 

‘Voor CMM is samenwerking hét 
sleutelwoord om successen te 
bereiken.’

Facts & Figures
Anno 2019 is er weinig cijfermateriaal over Maastricht (in 
een informatieve structuur) beschikbaar, hoewel hier zeker 
vraag naar is. Daarom is gestart met het ontwikkelen van 
een zogenoemd informatie dashboard ‘Facts & Figures’ voor 
Maastricht. Meer hierover lees je op pagina 28 van deze editie 
van W!M.

Maastricht, dé Carnavalsstad 
CMM ondersteunt De Tempeleers om Maastricht als ‘dé 
Carnavalsstad’ te presenteren, te profileren en verder uit te 
bouwen, ook hier lees je meer over in deze editie van de W!M. 

BOC-overleg
Met de ondernemers-/brancheverenigingen vindt ieder 
kwartaal overleg plaats. In dit overleg worden naast 
het afstemmen van actuele zaken, ideeën uitgewisseld, 
werkgroepen gevormd en standpunten bepaald over de te 
communiceren boodschap. Een werkgroep samengesteld uit 
BOC-leden zal een plan van aanpak uitwerken om Maastricht 
als aantrekkelijke bezoek en koopstad onder de aandacht te 
brengen bij lokale en regionale bewoners.

Coalitieakkoord 2018-2022
Samen met de BOC-leden is in het najaar van 2018 een 
notitie opgesteld ‘Onbegrensd en ontspannen resultaten 
bereiken’, als afgeleide van het Coalitieakkoord 2018 – 
2022. Hierin zijn de speerpunten benoemd die betrekking 
hebben op ondernemend Maastricht in het centrum. In 
2020 en de daaropvolgende jaren wordt samengewerkt met 
de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, 
Maastricht Bereikbaar en elke stakeholder die een bijdrage 
kan leveren om tot resultaten te komen van de in de notie 
genoemde speerpunten. 

Bestuurlijk-, gemeenteraad- en ambtelijk overleg
CMM fungeert vaak als woord- en/of penvoerder 
richting het bestuur, de gemeenteraad en de ambtelijke 
vertegenwoordiging van de gemeente Maastricht. Naast de 
belangenbehartiging van ondernemers moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan dossiers als Omgevingsvisie, Milieuzone, 
Bereikbaarheid en parkeren, Kralensnoer Boschstraat, Smart 
City, Leegstand, etc. 

Bewoners, Ondernemers en Studenten (BOS)-overleg
Samen met woordvoerders van bewoners en studenten is een 
overleg opgestart over het thema ‘bereikbaarheid’ in al haar 
aspecten. Ook dit thema komt uitgebreid aan bod in deze WIM.

‘CMM hecht veel waarde aan het 
leggen van verbindingen tussen 

partijen.’
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→ Activiteitenplan 2020-2022

Ondersteunen & Adviseren 
Op diverse niveaus levert CMM een bijdrage als adviseur 
voor stichtingen en stuur-/werkgroepen. Zo adviseert CMM 
o.a. Stichting La Saison Culinaire de l’Euregio, Jaarboek 
Maastricht, werkgroep Maastricht Awards en anderen.

Ontwikkelingen Belvédère & Sphinxkwartier
In 2018 heeft de gemeente Maastricht een werkgroep 
opgestart met een afvaardiging van uit het BOC-overleg (VOC, 
VEBM en CMM). Het destijds ontwikkelde plan dat voorziet in 
een aantrekkelijke verbinding tussen het centrum (Markt) en 
het Sphinxkwartier, zal in de komende jaren adequaat moeten 
worden opgepakt. CMM brengt dit samen met de BOC-leden 
nadrukkelijk onder de aandacht van de gemeente Maastricht. 
In 2019 is de ondernemersvereniging Sphinxkwartier 
opgericht en toegetreden tot het BOC-overleg.

Leegstand winkelpanden
Het lijkt erop dat de bezoekersaantallen op jaarniveau 
nagenoeg gelijk blijven, maar dat de non-food retail sector te 
maken heeft met uitdagingen zoals internet. Dit heeft invloed 
op de leegstand in de stad. CMM pleit voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat, goede infrastructuur, versnelling van 
vergunningsaanvragen en flexibiliteit bij het toekennen van de 
bestemming van winkelpanden. 

Quiet Community Maastricht
CMM zal ook in 2020 de Quiet Community Maastricht daar 
waar mogelijk ondersteunen in hun inzet om armoede in 
Maastricht te verminderen.

‘We zullen de komende jaren op 
strategisch, tactisch en operationeel 
niveau, met alle belanghebbenden, 
elke dag weer samen de schouders 

eronder zetten. ’
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Stichting Cultura Mosae
De stichting Cultura Mosae (SCM) is 
voortgekomen uit- en afgestemd op de 
activiteiten van CMM. SCM heeft haar eigen 
verantwoordelijkheid en eigen bestuur. 
De personeelsbezetting bestaat uit twee 
personen die gehuisvest zijn in kantoor 
CMM. Medewerkers van SCM en CMM 
verlenen over en weer ondersteuning bij de 
uit te voeren activiteiten. SCM zal in 2020 
onderzoeken of het wenselijk en financieel 
haalbaar is om gedurende de zomerweken, 
aansluitend aan de André Rieu concerten, 
op de doordeweekse avonden muzikale 
optredens in het centrum te organiseren. 
Dit past in de doelstelling van CMM om de 
midweek bezoeken een impuls te geven.

Initiatieven & activiteiten  
Paul ten Haaf (directeur CMM): “We zullen de komende 
jaren op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met 
alle belanghebbenden, elke dag weer samen de schouders 
eronder zetten. Om samen een bijdrage te leveren aan 
een toekomstbestendig, kwalitatief en economisch vitaal 
Maastricht waar het goed ondernemen, wonen, werken, 
studeren en recreëren is.”

Maastricht Midweekend
Het in 2016 gestarte initiatief van Maastricht Marketing en 
CMM, zal in 2020 een vervolg krijgen. 
Musea zullen nadrukkelijk meer worden gepositioneerd. Naast 
de primaire focus om een impuls te geven aan midweek-
overnachtingen, zal de campagne het gehele jaar een spin-off 
hebben op het verblijfstoerisme.

Gastvrijheid: ‘5-Sterrenstad’
Het in 2019 gestarte initiatief ‘Maastricht 5-Sterrenstad’ 
zal in 2020 worden voortgezet. De in 2019 gestarte 
activiteiten ‘Route du Soleil’ in Wyck en ‘Dag van de Vlaai’ 
in het kernwinkelgebied zullen met de opgedane ervaring 
en leereffecten worden voortgezet in 2020. Daarnaast 
zullen in 2020 activiteiten worden georganiseerd rondom 
Valentijnsdag (in het Jekerkwartier), de Dag van Europa 
(in het Sphinxkwartier) en een nieuw initiatief in het 
Stokstraatkwartier.

Smart City
In 2019 zijn de ontwikkeling van Smart City en het belang 
ervan voor de ontwikkeling van centrum Maastricht 
meermaals onder de aandacht gebracht. De gemeente 
Maastricht is in 2019 gestart met het uitwerken van 
beleidskaders. In 2020 zullen keuzes moeten worden gemaakt 
in onderwerpen die concreet worden uitgevoerd. CMM is 
bereid, mogelijk met partners in de stad, om financieel een 
impuls te geven om deze ambities daadwerkelijk om te 
kunnen zetten in initiatieven met resultaten.

Sfeerverlichting Magisch Maastricht
Met Avontuur Limburg is de optie om het contract met vier 
jaar te verlengen gelicht. De sfeerverlichting is financieel de 
meest omvangrijke post op de begroting van CMM en ook de 
personele inzet is aanzienlijk om de begroting ieder jaar rond 
te krijgen. 

‘Wij streven ernaar om Maastricht te 
presenteren als een sfeervolle stad 
gedurende de feestperiode.’

Wyck promotie
Per 1 juli 2019 is de eerste termijn van drie jaar Wyck 
Promotie beëindigd. Voor CMM was dit tevens het moment 
om de administratie af te ronden en over te dragen aan 
Ondernemend Wyck. Hun doel is om het project ook de 
komende drie jaren voort te zetten. CMM blijft, naast andere 
partners, zitting houden in de stuurgroep Wyck Promotie.

Lees het volledige Activiteitenplan op www.cmmaastricht.nl



CULTUREEL PROGRAMMA 
MAGISCH MAASTRICHT

Stichting Cultura Mosae presenteert...

Cultuurliefhebbers halen deze winter hun hart op in Maastricht. 
De straten, pleinen, cafés, musea en theaters zijn tijdens Magisch 

Maastricht gevuld met de meest uiteenlopende (Eu)regionale 
muzikale en theatrale performances en betoverende exposities. 

Bezoekers en bewoners van Maastricht worden op magische wijze 
verrast door verschillende (kinder)koren, singer-songwriters, 

fanfares en muzikanten.

Feestelijk uitpakken
Stichting Cultura Mosae heeft dit jaar opnieuw de handen uit 
de mouwen gestoken om iedereen in Maastricht tijdens de 
kerstperiode te verrassen met cultuur. Gedurende de periode 
van 14 december 2019 t/m 5 januari 2020 kunnen in het 
centrum in totaal meer dan 200 optredens verwacht worden, 
begeleid door 25 vrijwilligers. De verrassingsconcerten 
vinden verspreid over 13 locaties in Maastricht plaats. Naast 
deze verrassingsoptredens is er nog veel meer te beleven 
tijdens Magisch Maastricht. Voor het 10-jarig jubileum wordt 
dit jaar namelijk extra feestelijk uitgepakt. 

14 & 15 december: Spetterende 
aftrap met Emma Heesters en 
Glennis Grace
In het weekend van 14 en 15 
december trappen we het cultureel 
programma van Magisch Maastricht 
groots af in winkelcentrum Mosae 

Forum. Emma Heesters zal op zaterdag de spits afbijten, 
op zondag is het de beurt aan Glennis Grace. Ook is er een 
niet te missen voorprogramma: van de band Jick Munro and 
the amazing laserbeams en van Solomon. Op zondag staan 
Maxime en Glyn & band als aanstormende talenten in het 
voorprogramma. 

Magische sferen in het Jekerkwartier
Op diverse momenten tijdens Magisch Maastricht zijn er in 
het Jekerkwartier (Rijksarchiefplein & Koestraat) sfeervolle 
optredens van o.a. Tim Reichrath, de Dickens Voices, het 
Saxofoon Ensemble, het Maastrichts trompet ensemble, de 
Hamstrings, Beau en Maxime en Koen de Witte.

Magisch Kerstshoppen in Maastricht
De extra koopavonden in de dagen voor kerst, worden in 
het centrum op Magische wijze ingevuld. Laat je tijdens je 
shopsessie op 19, 20, 21 en 23 december op straat zomaar 
verrassen door een heuse ganzenfanfare of geniet van de 
prachtige verschijning van grote lichtgevende kerstengelen 
die je begroeten in de stad.

Kerst bruist in het Sphinxkwartier
Op slechts een steenworp van het historische stadscentrum 
ligt een nieuw stukje Maastricht: het Sphinxkwartier. Een 
bruisende, creatieve wijk met lef, ruimte en bewoners die een 
eigen invulling geven aan Magisch Maastricht. In ‘De Ruimte’, 
een nieuw podium in het Sphinxkwartier, geniet je tijdens 
Magisch Maastricht o.a. van de muzikale klanken van Vocal 
Group Pur Sang, Vocal Harmony, Music 4 You, Opera Cellismo, 
Paris Lopez, Jaimy and his Hurricanes, het Mestreechter 
Gelegenheidskoer, het Lighthouse Jazz Collective, Ryan van 
den Akker, Duo Solima en Danzando.

UPDATE 
CULTUUR
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UPDATE 
CULTUUR ‘Van 14 december 2019 t/m 5 januari 2020: meer 

dan 200 optredens in het centrum van Maastricht.’
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21 december: Limburgse 
Kerstmiddag met Beppie Kraft en 
Martin Hurkens
In winkelcentrum Mosae Forum 
vindt op 21 december de Limburgse 
Kerstmiddag plaats. Tussen 12.00 en 
16.00 uur wordt dit ingevuld met ‘het 

Limburg Krisleedjes Konkoer’, georganiseerd door L1. Vanaf 
16.00 uur sprankelt Beppie Kraft in haar kerstconcert. Martin 
Hurkens (winnaar van Holland’s Got Talent in 2010) zal als 
special guest optreden.

22 december: Feel the Magic met 
Christian Farla
Op 22 december brengt de 
wereldberoemde illusionist Christian 
Farla, samen met zijn assistentes 
“The Showgirls of Magic” een 
spectaculaire magicshow voor jong 

en oud. Christian Farla, die eerder dit jaar zijn 3e IMS Merlin 
Award in ontvangst mocht nemen voor “Beste illusionist van 
Europa“, trad al op met vijf internationale theatertournees. 
Voordat je wordt meegenomen in de magie van Christian 
Farla, geniet je van de muzikale kunsten van de DIVA en het 
Roots Heritage Orchestra.

Geniet in winters Wyck
In Wyck valt er tijdens Magsich Maastricht ook weer genoeg 
te beleven. Zo vindt er op 14 en 15 december een kerstmarkt 
plaats in de Rechtstraat en word je in de NS Stationshal en op 
het Cörversplein verrast door de verwarmende klanken van 
verschillende gezelschappen. 
Wil je jouw bezoek aan Magisch Maastricht mooi vastleggen? 
Ga dan bij het NS Station of op het Cörversplein op de 
foto bij een van de kerststerren van Maastricht! #Wyck 
#LightUpMaastricht

Beleef het Stokstraatkwartier
Tussen 14 december en 5 januari zijn er verschillende 
sfeervolle kerstoptredens in de Kiosk in het 
Stokstraatkwartier, o.a. in de Kleine Stokstraat. Je wordt 
daar getrakteerd op optredens van o.a. Vocalease, de 
Dickens Voices, Kevin en Swanali, het Saxofoon Ensemble, 
het Maastrichts Trompet Ensemble, Fanfare St. Cornelius 
Borgharen, Raoul Wijsma, Tim Wilmes en Koen de Witte.

28 december: Jazzy sounds met Dennis van Aarssen 
Op zaterdag 28 december starten we het oudejaarsweekend 
met de jazzy sounds van de winnaar van The Voice of Holland 
2019: Dennis van Aarssen. Voorafgaand aan zijn concert 
treedt The Detain op bij Mosae Forum.

29 december: Oudejaarsconcert 
Belle Perez & Band in Mosae 
Forum
Belle Perez sluit 2019 af met een 
spetterend optreden! Dit jaar viert 
Belle Perez haar 20-jarig jubileum en 
tijdens Magisch Maastricht trakteert 

ze jou, samen met haar band, op haar grootste hits van de 
afgelopen jaren. Haar Spaanse roots vind je terug in haar 
muziek en zullen ervoor zorgen dat het een swingend einde 
van 2019 wordt! Voorafgaand aan het optreden van Belle 
Perez zal Lotte Walda met haar band optreden. 

Kijk voor het volledige programma op www.culturamosae.nl

Win een Meet & Greet! 
Geven, delen en beleven is hét thema dat centraal 
staat tijdens Magisch Maastricht. We willen 
bezoekers en bewoners graag enthousiasmeren om 
in de decembermaand iets aan een ander te geven. 
Daarom mogen wij een meet & greet met Emma 
Heesters en Christian Farla weggeven aan jou en 
een van je dierbaren. Houd de social media kanalen 

van Cultura Mosae en Visit 
Maastricht goed in de gaten 
om kans te maken op één 
van de twee meet & greets 
en wie weet staan jullie op 
14 of 22 december oog-in-
oog met Emma of Christian!
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HET INFORMATIE
DASHBOARD VOOR
ONDERNEMERS
KOMT ERAAN  

Voor alle ‘big data’ vragen over Maastricht

H oeveel hotelovernachtingen telt onze 
stad op jaarbasis? Zien we bepaalde 
pieken en dalen in die aantallen? Is 

er meer of juist minder leegstand in de stad? 
Prangende vragen die ondernemers terecht 
bezighouden en een eenduidig antwoord 
verdienen. Hoe mooi zou het zijn als we 
bestaande datastromen zoals het weer, 
bezoekersaantallen, de evenementenagenda, 
CBS- gegevens, hotelovernachtingen, etc. 
kunnen koppelen en inzichtelijk kunnen 
maken in een overzichtelijk dashboard? 

Facts, figures & trends
Te vaak wordt in vraagstukken over de stad gereageerd 
vanuit het buikgevoel. Daar is best iets voor te zeggen, echter 
strookt dit niet altijd met de feitelijkheid. Er is dan ook een 
sterke behoefte aan concrete cijfers en objectief gemeten 
resultaten van ingezette acties. Op die manier kunnen 
alle stakeholders op basis van dezelfde informatie hun 
beslissingen nemen die voor hun specifieke tak van belang 
zijn. Een Informatie Dashboard (ook wel ‘Data Dashboard’) 
biedt bovendien de mogelijkheid om op basis van gegevens 
uit het verleden trends of juist trendbreuken te signaleren en 
zelfs een voorspelling te kunnen maken voor de toekomst. 

Samen aan de slag
Vanuit het ‘Binnenstad Ondernemers Collectief’ (BOC)-overleg 
is een werkgroep opgezet bestaande uit vertegenwoordiging 
vanuit de retail, horeca, hospitality, vastgoed, gemeente, 
citymarketing en CMM, die gezamenlijk een vragenlijst 
hebben opgesteld met ruim 40 vragen. Deze vragen hadden 
betrekking op diverse onderwerpen in de stad zoals 
bezoekers, bedrijvigheid, evenementen, bereikbaarheid 
& parkeren, veiligheid, beheer & onderhoud en wonen. 
Vervolgens zijn 5 andere grotere steden in Limburg, te weten 
Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen, Roermond en Weert betrokken 
bij dit project. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de 
mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop van data, maar ook 
nagedacht over de mogelijkheid om een (deels) gedeelde 
database te creëren. 

De betrokken centrummanagement organisaties vertrouwen 
erop dat in 2020 een dashboard kan worden ontwikkeld. 
Wordt vervolgd dus!

‘Er is een sterke 
behoefte aan concrete 

cijfers en objectief 
gemeten resultaten van 

ingezette acties.’
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DANKJEWEL!
Magisch Mooi Maastricht: mede dankzij jullie bijdragen….

Ook dit jaar gingen ze weer op pad: Renske en Petra, onze ‘Magisch Maastrichtse 
Lichtjes Meisjes’.  Enthousiast ‘as ever’ wisten ze ook dit jaar vele ondernemers 
in de binnenstad ervan te overtuigen een bijdrage te leveren aan de magische 
kerstverlichting. Dankzij de vele leuke reacties en mooie bijdragen was het ook 

dit jaar weer een feestje om te doen. Samen genieten we wederom van een 
magisch mooie stad. Dankjulliewel!

Hoofdparticipanten
• B&B Alabonneur
• Amrâth Grand Hotel de 

l’Empereur
• Friture de Aw Brok
• Hotel Beaumont & 

Restaurant Harry’s
• de Maastrichter Brandslang
• la Canasta
• Cinq
• Ondernemersvereniging 

Entre Deux
• Feijts Groep
• Gemeente Maastricht
• the Green Elephant
• Bakkerij Hermans
• Ondernemersvereniging 

Jekerkwartier (OJK)
• Hotel Kaboom
• Ondernemersvereniging 

Kesselskade en 
Maaspromenade

• Leon Martens
• City Centre Hotel Mabi
• Mestrini Occhiali
• Mocha Maastricht 

(Coffeelovers / Blanche 
Dael)

• Ondernemersvereniging 
Mosae Forum

• Munnichs Schoenen
• Ondernemersvereniging 

Onze Lieve Vrouweplein
• Familie Ruijters
• Sahot
• Café Servaas
• Ondernemersverenigingen 

Sphinxgebied en het Bassin
• Stadhuis Maastricht
• Stella Zuid B.V. (Pinky 

Stores)

• Stokstraatkwartier
• les Tables
• Town House Hotel
• Vereniging Ondernemers 

Centrum (VOC)
• Vereniging van Eigenaren 

Binnenstad Maastricht 
(VEBM)

• Ondernemend Wyck (OW)
• Wyck Promotie 

Bijdragen ondernemers
• Restaurant 55
• 7 For all mankind 
• l’Abeille
• Adriaan de Smaakmaker
• Aim
• Albert Heijn Helmstraat
• Albert Heijn Plein 1992
• Alex - eat drink sleep
• Altena Gala
• Alley Cat
• Amrâth Hotel DuCasque 

Maastricht
• Anuka Academy
• Arborator
• Arco Iris / “A” Fachade
• Arteaux
• Atelier Maestricht
• Avanti
• BABS Burrritos
• Il Bacaro
• La Baccara
• Balsemien
• Barraca
• Bakker Bart
• Basilica
• Hotel BE 41

• Hotel Bar Beez
• Belle Mani
• Beluga
• Berger Lingerie
• Dansschool Bernaards
• Biezoe  
• Biezoe Wyck
• de Bijenkorf
• Bim en Bap
• de Bisschopsmolen
• Bizzare
• Sjinkerij de Bobbel
• la Bodega
• Café Restaurant Bokes
• van Bommel
• le Bon Vivant
• Brasserie Bonhomme
• Kasteel Borgharen
• Bouchon d’en Face
• Hotel de la Bourse
• Brandsøn Drinking & dining
• de Britannique
• Brocantique-Watches
• the Broth Bar
• Bulthaup Keukens
• de Burgerfabriek
• By Bar
• Steakhouse Carnal
• la Casa del Habano
• Cavallaro Napoli
• Cedille design
• Eetcafé Céramique
• Chaussures Mondiales
• la Chine
• Chocolaterie Boulanger
• Christies Ijssalon
• Christie’s International 
• Cimmermans City 

Slotenmaker

A

B

C
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• Cimmermans Translations
• City Housing 
• Clichee
• Café Cliniq
• Clio Jewelry
• het Coachhuis Maastricht
• Cocktails & Coiffeurs
• Collective Workspace
• la Colombe
• de Comedie
• Comfort Smoke
• Confetti
• Conflict
• Coquette
• Corner Bakery
• Courage Lingerie
• Cucina 50
• Cybulka Parketvloeren
• Darq
• Depeche
• Delicious Fudge World
• Designhotel Maastricht & 

Brasserie Flo
• de Dikke Dragonder
• Dille en Kamille
• Vishandel de Dolfijn
• Doubleface
• by Duut
• Ecolinea
• Eleventy
• Elia
• Ellenikon
• Enfin extraordinaire
• the Escape Hunt Experience 

Maastricht
• Estafette / Natuurwinkel 

Mestreech
• Esther den Hollander
• FAB
• Fab Icons
• Fair Play Centers
• Falstaff
• Familia Maastricht
• Famke Rousseau
• le Fernand café manger
• de Fessa
• Festen 
• Filipucci
• il Fiore
• A Fish Named Fred
• Fitz-Roy
• Florale Haircare
• Café Forum
• Freddy Pant Room
• Fresh Cooked

• Fysio Zuyd
• Gall en Gall Plein 1992
• Gauchos Grill
• Gay Jongen
• Gembira
• Gents 
• da Geppetto 
• Giensch
• Gigue
• Afroshop Gisele Wato
• Gio’s Cucina Casalinga
• Gloss
• Goudbloem
• de Gouverneur
• GSM Maastricht
• Haas op het Vrijthof

• Handelsbanken
• Hannes Roether
• Hemmingway’s
• het Hoofse huis
• Hot Kitchen Men’s Boutique
• House of Tudor
• Hunters
• Maison Hustinx
• Huub Hannen Galerie
• Wasserij Huysmans
• Ici Paris XL (Wyck)
• IK (Galerie & Atelier)
• Il Cavo / Lucky Luc Snacks
• Il y a 
• ING Bank Vrijthof
• Grand café d’n Ingel
• Interum
• It all starts with a postcard
• Ivizi

• Jacks & Jeans
• Drogisterij Jaspers
• Jef Gastrobar
• Jewels 4 You
• de Joffers
• John Mullins
• Eetcafé Jour de Fête
• Jouw Marktkraam
• Bistro Jovial
• K-Atelier
• de Kaasbar
• Kaishu
• Kaldi Wyck
• de Karkol
• Brasserie Keizer
• Kinsjasa Shoes

• Kinsum Records
• de Kiosk
• Restaurant Kobe
• Kookhuis aan de Maes
• Bakker Koos
• Het Kousenhuis LinoLux
• LAK
• Restaurant Laus
• Schoenmakerij Lebon
• van Leendert
• Len Haarverzorging
• Lena Berens & Milan Palma
• Limburg Travel
• Lincherie
• Liu Jo
• Livin’ Room
• Café Local
• LOFT55
• Loonstra Juwelier

• Lotte Deckers by Coen 
Gorter

• Lucid Creations
• Lunch & Zo
• Maak 97
• Maaslands Antiquariaat & 

Lijstenmakerij
• Maastricht Visitorcenter
• Brouwerij de Maastrichter 

Maltezer
• Madame Pompidou
• Café Madrid
• Magnolia Thrift Store
• Maison Florop
• Maison Louis
• Manaka
• MaNo
• Marc Cain
• Rijschool Marcel Mingels
• Maria’s Kapsalon
• Marks Maastricht
• les Marolles
• Optiek Martens
• Masuka
• Maud Maastricht
• Max®
• Maxcy’s
• Maxime Schoenen
• MaxMara
• Mc.Donalds Wyck
• Mc.Donalds Vrijthof
• Mediterraneo
• Meijer Scharis
• Menners
• Mes amis
• Oliebollenkraam Mesa
• Meulenhoff
• Meyer & Meyer
• Mi Pasión
• Mickey Brown’s
• Eetcafé Minckelers
• Goudsmidse Mirei en Alex
• Kaashandel Mitchel Sauer
• de Modemannen Wyck
• Grand Café Momus
• Hotel Monastère
• Brasserie Monopole 
• Montulet International
• Moustache Conceptstore
• Mouton Blanc
• My Jewellery
• Natan/ Paule Ka
• Nespresso Boutique
• la Neuvieme Paris
• New Hampshire
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• Grand Café Nieuw Bruin
• Night Shop Wyck
• Nina’s boutique
• No Label
• Noah Anthony
• Noir
• NZA New Zealand Auckland
• Restaurant O
• Oak 34
• Odysse
• Oil & Vinegar
• Oila
• Onglet
• Organic Earth
• van Os Tassen en Koffers
• Oska
• Café in den Ouden 

Vogelstruys
• Paddy Point
• het Panhuis / Decks / ‘t 

Mooswief
• Paone
• Passe Partout
• Bakkerij Paulissen
• Café Paulus
• aux Pays-Bas
• Pennino Advocaten
• Grand Café de Perroen
• Peters Irish Pub
• Restaurant Petit Bonheur
• Piedi d’Oro e piu
• Pieke Potloed
• Buvette ‘t Piepenhoes
• Café de Pieter
• Pizzeria Napoli
• PL-Line
• Planet Limburg
• Pluk Cats & Coffee
• Hotel-taperij de Poshoorn
• Post & Garcia, Kunstuitleen
• Post and More
• ‘t Pothuiske
• Pracht bloemen
• Preps
• Purdey
• Verloskundigenpraktijk 

Puur Natal
• Quattro Mori
• Que pasa
• Raeven Edelsmeden
• Bloemenhandel Ramaekers
• Café Rambler
• RBZ Partners
• Rederij Stiphout
• Regalo Cadeau

• Reitz 
• Residence Housing & 

Relocation
• Retro & Chic
• le Rivage
• Riviera Retro
• Rob van Rijn Kunsthandel
• de Roej Neus
• Rommedoeke
• Ron for Run
• ROOOMS
• Rousseau
• Restaurant Rozemarijn
• Café ‘t Rozenhoedje
• S I Z Maastricht
• Saffrane
• Saigon cuisine
• The Salad Bar
• Sam Friday
• bij SamSam
• Sandwich
• Hotel Sansa
• Sarah Pacini
• Sarneel Dessous
• Sassen Dielemans 
• Scapa
• Schaap + Citroen
• Schins Atelier
• Reisbureau 

Schoenmaeckers
• Scottish Pimpernel
• Secondhand 4 all
• Semplice e buono
• Senzes Hair & Beyond
• the Showroom
• Sirius
• Café Sjiek
• Sjiek Kookpunt
• Sjieko
• Sjiers Barbershop
• SNS Bank
• So Delicious
• Søstrene Grene
• Spar City 
• Specsavers
• St. Janskerk; Protestantse 

Gemeente Maastricht-
Heuvelland 

• ‘t Stokpeerdsje
• Studentbike Maastricht
• Stylish
• Suit Inc.
• Sunday’s Wyck
• Suzy B.
• Café Sway

• the Tailor Man
• Take Five
• Talentino
• Tandartspraktijk Wyck
• le Tapage
• Teazone
• Tekst en Stijl
• Theater aan het Vrijthof
• le Theatre Hotel
• Thiessen
• Timberland
• Tivoli Pizzeria Ristorante
• Tizia Jewels and Art
• Topzz
• Toscanella Apuana
• de Toverschaar
• Traders Pop
• la Tranca
• Hotel Trash Deluxe
• Trivaldi
• Café de Twee Heeren
• Universiteit Maastricht
• Used Products
• Taverne la Vaca
• Van Wyck
• VanDaan
• VanDaan II
• de Verrassing
• Vers
• de Verwondering
• the Very Little Agency
• Via Claudia
• Wijnbar Via Mucca
• Villa Trepetie
• Vincent van Eyck Antiquair
• le Virage
• Vision
• Visser Chocolade
• Vormlicht
• Grand eetcafé de Vreede
• Week IN Week UIT
• WEN
• WePe-Mode
• de Wijnwinkel Wyck

• de Winkel van Nijntje
• With Love Burrito
• Woolrich
• Woonder
• het Wycker Cabinet
• Yen-Trân
• Yong Kee
• Zeeman
• Zenza
• Zerbinotto
• Zilch
• Café Zondag
• Zumo Store
• Café de Zwaan

Culturele 
Programmering 
Magisch Maastricht 
door Cultura Mosae
• de Brandslang
• Centrummanagement 

Maastricht
• Demo Productions
• Ondernemersvereniging 

Entre Deux
• Fonds Sociale Instellingen
• Gemeente Maastricht
• Ondernemersvereniging 

Jekerkwartier
• Miac electro v.o.f.
• Ondernemersvereniging 

Mosae Forum
• Mosae Secure & facilities
• Nederlandse Spoorwegen
• Prins 

Bernard Cultuur Fonds
• Provincie Limburg
• SNS Bank
• Stichting Kanunnik Salden 

Nieuwenhof
• Ondernemersvereniging 

Stokstraatkwartier
• Würst & CO.
• Wyck Promotie
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Dit overzicht is bijgewerkt tot midden 
november 2019. In de lente editie van 

de W!M 2020 worden ondernemers die 
na deze datum hun deelname hebben 

bevestigd, vernoemd.
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