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Geachte ondernemer, 
 
De coronacrisis vraagt constant om maatregelen en acties. Waren die eerst vooral gericht op het 
aanpakken en indammen van het virus, nu wordt ook gekeken hoe we onze economie en onze stad 
weer aan het draaien krijgen, met de beperkingen die daar nog bij horen. Daarvoor staan we samen 
aan de lat: stadsbestuur, ondernemers(verenigingen) en inwoners/bezoekers. 
 
Gemeente Maastricht trekt daarbij op samen met diverse branche- en ondernemersverenigingen. 
Zoals u (wellicht) weet zijn we gezamenlijk een corona-werkgroep gestart om te bezien welke acties 
nodig zijn om onze binnenstad weer leven in te blazen. Centrummanagement is daarin een 
belangrijke partner. Samen met Centrummanagement zijn onder andere de tafeltjes mogelijk 
gemaakt die voor de winkels staan die geopend zijn. Door het enthousiasme is het oorspronkelijke 
idee om een herkenningspunt en wachtplek te maken iets anders uitgepakt. Het idee ontstond om de 
tafeltjes te versieren maar daarvoor is aanpassing van de regels nodig. Omdat we jullie willen 
steunen, hebben we dat in goed overleg met Centrummanagement nu alsnog mogelijk gemaakt.   
Voor de tafeltjes betekent dit dat deze gewoon versierd mogen worden. Versieringen mogen over de 
oppervlakte van het blad, niet breder en tot een hoogte van 1.70 meter max. Ook om de poten mag 
versiering worden gedraaid, ballonnen mogen op en aan de tafel bevestigd zijn. Verder mogen er 
geen objecten onder de tafel, en moeten de tafels inclusief de versieringen bij sluitingstijd binnen 
worden gezet. De overige afspraken met Centrummanagement blijven van kracht.   
 
De komende weken zullen er meerdere maatregelen volgen, die voortkomen uit de eerdergenoemde 
werkgroep. Ze zijn allemaal gericht op de heropstart van onze binnenstadeconomie. Duidelijke 
afspraken en heldere communicatie zijn daarbij zeer belangrijk. Vanuit de gemeente is er de 
maximale bereidheid mee te denken met onze ondernemers. Uiteraard zullen we daar ook de 
bewoners van de binnenstad bij betrekken. Qua communicatie zullen we u op gezette tijden op de 
hoogte houden van de acties en de maatregelen. 
Als stadsbestuur kunnen we niet beloven dat alle wensen worden gehonoreerd, en dat er nooit meer 
discussie zal ontstaan, maar neemt u van ons aan dat de wil er is, en dat we samen met u hopen dat 
ons centrum snel weer floreert. Samen met u staan we ook aan de lat om dit goed en veilig vorm te 
geven. Dat vraagt ook van u verantwoordelijkheid en begrip. De afgelopen weken heeft de hele stad 
laten zien daar goed mee om te kunnen gaan, dus we rekenen erop dat dat ook zo blijft.  
Heeft u suggesties voor of vragen over een goede en veilige inrichting van ons stadscentrum, dan 
kunt u terecht bij ondergetekenden via john.aarts@maastricht.nl of vivianne.heijnen@maastricht.nl . 
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Voor overige specifieke ondernemersvragen staat het gemeentelijk Team Ondernemen voor u klaar: 
043-3504050 of ondernemen@maastricht.nl 
 
Verder is het goed u te laten weten dat vanaf 18 mei de reguliere venstertijden voor laden en lossen 
weer in ere worden hersteld. Gezien de toenemende drukte en de versoepeling van een aantal 
maatregelen is laden en lossen vanaf die dag enkel weer toegestaan tussen 7.00 uur en 11.00 uur.  
 
Wij wensen u veel sterkte en succes toe de komende tijd! Haw pin! 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
Vivianne Heijnen 
Wethouder Economie, Wonen, (Eu)regionalisering en Sociale Innovatie 
 

 
John Aarts 
Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality. 
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