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Inleiding 
 

Voor je ligt het verslag 2020 van Centrummanagement Maastricht (verder CMM). 
Een verslag waarin in hoofdlijnen de activiteiten van Centrummanagement zijn 
opgenomen. Het financiële jaarverslag 2020 is separaat opgesteld door A&D 
Accountants en in de vergadering van 10 februari 2021 goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht van stichting Centrummanagement Maastricht. 

 
Het jaar 2020 stond in het teken van COVID-19, dat diepe sporen heeft 
getrokken in ondernemerschap. Met name de sectoren retail, horeca, cultuur 
en evenementen hebben met ongekende omzetderving te maken. Twee 
zware lockdowns, waarbij nagenoeg geen omzet kon worden gerealiseerd 
hebben geleid tot grote gevoelens van onmacht, verdriet, frustratie, 
onzekerheid over de toekomst en vrees voor de continuïteit van ieders bedrijf. 

 
Op initiatief van CMM is in maart een COVID-19 overleg met gemeente en andere 
partijen uit alle sectoren gestart onder de werknaam GOC-overleg (Gemeente-
Ondernemers-Corona). Naast de genoemde gemeente en ondernemers, namen 
ook een afvaardiging van de culturele sector en bewoners deel aan het overleg. Dit 
overleg heeft geleid tot het gevoerde COVID-19 crisismanagement gedurende 
vrijwel geheel 2020. Bij alle besluitvorming heeft veiligheid vooropgestaan en 
vervolgens zijn partijen elkaar zo ruimhartig mogelijk tegemoetgekomen om de 
werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en de continuïteit van 
bedrijven/sectoren zoveel mogelijk te faciliteren.  
Alle genomen besluiten, maatregelen en communicatie boodschappen werden 
toegepast op basis van de op dat moment beschikbare informatie met een 
doorkijk naar de nabije toekomst. Echter in 2020 bleek de ‘nabije toekomst’ zeer 
onvoorspelbaar. Feitelijk werd gestuurd op dagkoersen. Dit leidde ertoe dat 
genomen maatregelen, acties en initiatieven bij voortschrijdend inzicht in een 
enkel geval zijn herzien. Echter niets doen was geen optie en CMM denkt te 
mogen stellen dat, door de enorme inzet van alle partijen en getoonde 
saamhorigheid en veerkracht, het optimale is gedaan om Maastricht en haar 
ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen.  
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Eind 2020 tekende zich een lichtpuntje af met de aangekondigde vaccinaties 
waarmee in januari 2021 op beperkte schaal is gestart. Met alle partners zal in 2021 
worden gewerkt aan een herstelplan, zodat Maastricht deze crisis het hoofd kan 
bieden en er versterkt uit zal komen. CMM wil benadrukken dat in al haar handelen 
het belang van Maastricht voorop staat, een stad waar het goed wonen, werken, 
ondernemen, studeren en recreëren is. Samenwerking met partijen, de aanwezige 
monumentaliteit en het diverse cultuur- en horeca aanbod maken de stad 
aantrekkelijk voor ondernemers om zich er te vestigen. CMM onderstreept er te 
zijn voor elke ondernemer, groot en klein en elke branche. Juist door het diverse 
cultuur-, winkel- en horeca aanbod is en blijft het centrum van Maastricht 
aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.  
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Resumé 
 

Op de volgende pagina volgt een resumé van de activiteiten 
die in 2020 zijn uitgevoerd door Centrummanagement. 
Deels zijn het initiatieven die al in eerdere jaren zijn 
opgestart en deels activiteiten die in 2020 zijn gestart. 
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1. COVID-19 & GOC-overleg 
 

Op initiatief van CMM is er vanaf maart een structureel overleg met de gemeente 
Maastricht opgestart over de te nemen maatregelen rondom de COVID-19 
ontwikkelingen. In dit GOC-overleg (Gemeente-Ondernemers-COVID-19) zijn o.a. 
de volgende onderwerpen aan de orde geweest en onderstaande maatregelen 
genomen die direct zichtbaar waren de openbare ruimte en/of voor winkeliers: 

 
• Voetgangerscirculatieplan  
• Inzet hospitality guides en security medewerkers - inzet van 

verkeersregelaars  
• Toiletten voor bezoekers in het centrum  
• Regulering wachtrijen voor winkels m.b.v. folders en tape  
• Uitbreiding van terrassen  
• Inrichten en herinrichten van de marktterreinen  
• Crowd-management op drukste momenten van de dag  
• Openstelling en extra capaciteit van de fietsenstallingen  
• Logistieke uitdagingen voor belevering van retail en horeca  
• Venstertijden aangepast en weer teruggebracht naar het 

regulier regiem  
• Communicatie naar bewoners en ondernemers  
• Uitstel van de gemeentelijke huur & belastingen  
• Ketenoverleg met ondernemers-vastgoed-banken-gemeente  
• In samenspraak met het BOC (Binnenstad Ondernemers Collectief)  

is de aanvraag ingediend om 2e Kerstdag de winkels te kunnen 
openen. Het stadsbestuur heeft hier positief op gereageerd. Toen 
bleek dat de besmettingen door COVID-19 toenamen is de 
aanvraag ingetrokken. 

 
Daarnaast heeft CMM onder andere de navolgende zaken 
zelfstandig uitgewerkt en gerealiseerd: 

 
• Zomervlaggen ‘just to cheer you up’  
• Tafeltjes met geraniums in het centrum  
• Financiering en uitbreiding sfeerverlichting Magisch Maastricht  
• Herstelplan 2e helft 2020 – 2021 in samenwerking met 

Maastricht Marketing  
• Campagne Maastricht supports locals i.s.m. Maastricht Marketing 

CMM heeft alle fracties van politieke partijen uitgenodigd voor een 
gesprek over de urgentie van de problematiek, de actuele 
maatregelen en een doorkijk naar het post-corona tijdperk. Deze 
gesprekken zijn on-going. Enkele fracties hebben ondanks 
herhaaldelijk verzoek nog geen reactie gegeven.  
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2. Leegstand 
 

Maastricht heeft te maken met toenemende leegstand. In 2020 bedroeg de 
leegstand ca. 12% van het totale winkelbestand. Voor de komende jaren ligt 
hier, mede door de gevolgen van COVID-19, een enorme uitdaging die vraagt 
een plan van aanpak die ruimte biedt voor creativiteit, innovatie en 
transformatie van winkelpanden. 

 
In samenwerking met VEBM is een plan uitgewerkt om leegstaande winkelpanden 
in te zetten voor opstart van al of niet tijdelijke winkelconcepten in de tweede helft 
van 2020. In oktober en november zijn een 18-tal winkeliers gestart. Helaas zijn 
vanwege de tweede COVID-19 lockdown vanaf 15 december alle winkels gesloten, 
waardoor deze starters weinig kans op succes hebben gehad. 

 

3. Winkeltijden 
 

In samenwerking met INretail en een afvaardiging van het BOC heeft afstemming 
plaatsgevonden om in september met een pilot te starten met het verlengen van de 
winkeltijden op vrijdag en zaterdag tot 19.00 uur. Zo denkt men te zorgen voor een 
veiliger bezoek aan de stad door meer spreiding te realiseren over de dag, een 
impuls te geven aan conversie en daarmee de economische en 
werkgelegenheidseffecten als gevolg van COVID-19 zoveel mogelijk te 
beperken en op termijn te besluiten of de winkeltijden aangepast moeten 
blijven of dat finetuning gewenst is. In januari 2021 zal hierover een evaluatie 
plaatsvinden met onder andere de vraag of de doelstelling is bereikt. 

 
In het landelijk INretail ‘13 Grote Steden overleg’ is de overheersende mening dat 
de wens van de consumenten steeds meer neigt naar latere openingstijden waar 
steden op zullen moeten gaan anticiperen. Maastricht zal de ontwikkelingen op dit 
gebied nauwlettend volgen en wanneer er aanleiding toe is naar handelen. 

 

4. Facts & Figures / Datadashboard 
 

COVID-19 heeft andermaal aangetoond hoe belangrijk het is om over een 
datadashboard te beschikken om te kunnen sturen en besluiten te kunnen 
nemen met betrekking tot crowd-management, veiligheid, communicatie en 
marketing & promotie campagnes. CMM heeft parallel onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om te komen tot zo’n dashboard voor Maastricht en met 
aansluiting van andere Limburgse gemeenten.  
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In 2020 is een viertal initiatieven gestart die in 2021 verder worden doorgezet: 
 

• Samen met de VEBM heeft CMM een contract afgesloten met 
Locatus die twee telpunten hebben in de Kleine Staat en de 
Grote Staat. Hiermee wordt inzicht verkregen in het aantal 
passanten in genoemde straten, waarbij ook 2019 en 2020 
beschikbaar zijn. Dit overzicht heeft in 2020 het inzicht gegeven 
hoe het aantal passanten zich verhield tot het aantal passanten 
in 2019 in genoemde straten. Deze informatie was belangrijk om 
de schijnbare ‘drukte’ in het juiste perspectief te plaatsen.  

• De Provincie Limburg heeft in juni 2020 het Koopstromen 
Onderzoek Limburg (KSOL-19) gepresenteerd. Dit onderzoek 
levert informatie over koopstromen naar dagelijkse en niet 
dagelijkse aankopen. Voor Maastricht wordt het belang van 
koopstromen uit overig Nederland, België, Duitsland en vanuit het 
toerisme onderstreept. Het onderzoek zal periodiek worden 
herhaald, zodat trends en ontwikkelingen inzichtelijk worden.  

• In het BOC-overleg is nadrukkelijk gewezen op het hiaat in beschikbare 
informatie. Samen met de gemeente Maastricht is het initiatief genomen 
om een inventarisatie te maken van de gewenste informatie. Doelstelling 
is om te komen tot een dashboard voor Maastricht. 

 
Binnen het RIC (Retail Innovatie Centrum – initiatief Provincie Limburg) 
hebben de centrummanagementorganisaties van de 5 grote steden in 
Limburg (Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht) samen 
hun gewenste informatievoorziening geïnventariseerd. De Provincie Limburg 
is benaderd om financieel te participeren, maar heeft in eerste instantie 
afhoudend gereageerd. Een verzoek vanuit de Gemeenten aan de Provincie 
kan mogelijk de impasse doorbreken. Vanuit kostenoogpunt, transparantie en 
onderhoud zou een gezamenlijk dashboard de voorkeur genieten boven een 
zelfstandig initiatief. Het BOC-overleg zal -al dan niet in samenwerking/ 
combinatie met het RIC-initiatief- in 2021 moeten leiden tot een informatie 
dashboard facts & figures voor Maastricht. Dit betekent een aanvulling op het 
beschikbare dashboard www. maastricht.incijfers.nl/dashboard. 

 

5. Smart City 
 

CMM blijft van mening dat Artificial Intelligence en Smart City van toenemend 
belang worden voor een verdere ontwikkeling van Maastricht als bewoners-, 
bezoekers- en studentenstad. In 2020 is een eerste concrete invulling aan 
Smart City gegeven door een AR (Augmented Reality) kunst-app te laten 
ontwikkelen. Passende in deze tijd, geeft dit initiatief bewoners en bezoekers  
de kans geeft om Maastricht op een creatieve en innovatieve manier te leren 
kennen. De app, Cobble genaamd, is in december gelanceerd. De ontwikkeling  
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van deze app is in opdracht gegeven aan stichting Cultura Mosae die tevens in 
opdracht van CMM zorgdraagt voor het cultuurprogramma van Magisch Maastricht. 

 
De gemeente Maastricht heeft een inventarisatie gemaakt van gemeentelijke 
initiatieven die Smart City gerelateerd zijn en heeft zich aangesloten bij het 
initiatief ‘Future City’. In de begroting van de gemeente Maastricht is 
bezuinigd op het budget van Smart City waardoor het lijkt dat er geen majeure 
projecten op stapel staan. CMM zal in 2021 vanuit haar doelstelling hier 
verder invulling aan geven en haar positie opnieuw bepalen. 

 

6. Milieu & Bereikbaarheid 
 

De samenwerking met Zuid Limburg Bereikbaar, voorheen Maastricht Bereikbaar, is 
in 2020 gecontinueerd. Het project Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is een project 
van Zuid Limburg Bereikbaar met een hoge prioriteit. Doelstelling is dat de logistieke 
sector Maastricht emissie loos belevert vanaf 2025 met een overgangstermijn voor 
de zware vrachtauto’s tot 2030. CMM is, samen met een afvaardiging van BOC en 
BOS (Bewoners, Ondernemer, Studenten-overleg), aangesloten bij dit project. 
Invoering van een milieuzone is geparkeerd met als argument het niet 
uitwisselen van gegevens België en Duitsland. Met de realisatie van ZES lijkt de 
invoering van een milieuzone feitelijk achterhaald. 

 
Verder heeft de gemeente het project Actieplan Parkeren Maastricht en Actieplan 
Fietsen en Fietsparkeren gestart, CMM is hierbij op dezelfde wijze als bij ZES 
aangesloten. In 2019 is het initiatief BOS (Bewoners, Ondernemer, Studenten-
overleg), om gezamenlijk antwoord te geven op de uitdagingen waar de stad 
voor staat, in het bijzonder op het gebied van leefbaarheid, luchtkwaliteit en 
bereikbaarheid. Vanwege COVID-19 hebben er geen fysieke bijeenkomsten 
plaatsgevonden in 2020. Wel heeft er digitale afstemming plaatsgevonden 
over lopende zaken. 

 

7. Sfeerverlichting 
 

In maart 2020 is het besluit genomen om voor dat jaar geen bijdragen te vragen 
bij ondernemers. Voor 2020 hebben 16 partners zich bereid verklaard om 
samen met ons de financiering voor hun rekening te nemen. Op basis van de 
huidige inzichten is CMM voornemens om in de tweede helft van 2021 
wederom het beroep te doen op de ondernemers voor een bijdrage. 

 
Ook dit jaar werd de verlichting uitgebreid met nieuwe elementen. Aan de 
gevels van de panden aan de Oeverwal werden in lijn met het Cörversplein 
guirlandes aangebracht. Er was een uitbreiding van de kenmerkende 
pendellights in het Sphinxgebied. Op het Vrijthof werd in samenwerking met  
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Stichting Winterevents Maastricht (SWEM) eenmalig een reuze kerstboom 
omringd door twee grote lichtsterren (die normaal gesproken bij Magisch 
Maastricht op het Vrijthof staan) geplaatst. Ook op het ‘pleintje Maastrichter 
Geis’ werd met de ondernemers in het Stokstraatkwartier een boom gezet. Als 
klap- en sluitstuk werd op de Griend, de 30 meter hoge Rieu Steel Christmas 
Tree van André Rieu Productions geplaatst. 

 
Vanwege het uitzonderlijk donkere jaar, is besloten de niet-kerst 
gerelateerde verlichting tot en met februari 2021 te laten branden. 

 

8. 5-Sterrenstad 
 

In samenwerking met Cultura Mosae is in 2019 het project ‘Maastricht 5 
Sterrenstad’ gestart, waarbij in vijf stadsdelen jaarlijks een herkenbaar, 
herhaalbaar, hoogwaardig evenement wordt georganiseerd om zo ieder 
stadsdeel te promoten en in het zonnetje te zegen. Helaas hebben deze 
evenementen in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Wel zijn de 
voorbereidingen voor de diverse activiteiten voor zover mogelijk ‘regulier’ 
getroffen en liggen de plannen klaar voor 2021. Tevens is in 2020 gestart met de 
plannen voor de eerste evenementen in het Sphinxkwartier en het Jekerkwartier. 

 
8.1 Early Opening during TEFAF & the City – Stokstraatkwartier  

Was gepland: vrijdag 6 – zondag 15 maart 2020  
In het gastvrije Stokstraatkwartier gingen de deuren tijdens TEFAF eerder 
open. Gasten konden al vanaf 09:00 terecht bij verschillende winkels in en 
rondom de Stokstraat. Het eerste uur werd de toon gezet met livemuziek op 
verschillende locaties verzorgd door Cultura Mosae. Helaas is dit op 11 
maart voortijdig gestopt. 

 
8.2 Route du Soleil - Wyck  

Was gepland: zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020  
In samenwerking met de ondernemers(vereniging) wordt een route door de wijk 
gecreëerd langs een aantal ‘key’-ondernemers (retail, horeca, hospitality en 
cultuur) die een bijzonder aanbod doen of iets organiseren in Mediterrane sfeer. 
Cultura Mosae vult daar waar hiaten vallen aan met culturele programmering. 

 
8.3 Common Ground - Sphinxkwartier  

Was gepland: zaterdag 9 mei 2020  
In samenwerking met Mondiaal Maastricht en Studio Europa organiseert CMM 
‘Common Ground’: Een internationaal georiënteerde dag geïnspireerd op de 
zichtbare en onzichtbare grenzen van de Euregio, Europa en de rest van de 
wereld. Een feestelijke dag om de verscheidenheid en verbondenheid tussen 
landen en culturen te vieren met ‘soulfood’ en ‘food for thought’.  
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8.4 Mercato (werktitel) - Jekerkwartier  
Nog geen datum gepland  
Een weekend met de focus op traditie, vroeger tijden, oude ambachten en 
geschiedenis. De historische omgeving en het cultureel erfgoed van het 
Jekerkwartier dienen als decor waarbij diverse ondernemers (retail, horeca, 
cultuur) en eventueel bewoners zich kunnen aansluiten en een heel diverse 
programmering voor een zo breed mogelijke doelgroep neergezet kan worden. 

 
8.5 ‘Come vlaai with me’ - Oude binnenstad  

Was gepland: 25 oktober 2020  
Het coronaproof plan voor de dag van de Vlaai bestond uit een aantal kleinschalige 
verrassingsmomenten voor de weinige bezoekers aan de binnenstad. Op een niet 
direct logische plek wordt onopvallend een klein bistrosetje opgezet. 
Voorbijgaande bezoekers/bewoners worden gevraagd plaats te nemen voor 
een verrassing. Een ober serveert hen koffie en een stukje Limburgse vlaai. 
Het geheel wordt vergezeld van een live-muziekje. 

 

9. Carnavalsstad 
 

CMM ondersteunt De Tempeleers al een aantal jaar om Maastricht als ‘Dé 
Carnavalsstad’ te presenteren. Hierbij moet worden gedacht aan het ophangen van 
rood-geel-groene vlaggen in het centrum, de ‘Kiekoet’(etalage)-verkiezing en de 
Masterclasses Carnavalogie i.s.m. Les Tables. Ook in 2020 wapperden de 
vlaggen, hebben zo’n 50 ondernemers deelgenomen aan de Kiekoet verkiezing en 
werden er 4 masterclasses georganiseerd. Maar de laatste maanden van het jaar 
stonden vooral in het teken van de voorbereidingen voor 2021, het jaar waarin voor 
het eerst sinds 1944 géén carnaval gevierd zal worden op de traditionele manier. 
Daarom hebben CMM en de Tempeleers evenementenbureau Treat de opdracht 
gegeven om een app met een speciale carnavals-quiz-wandelroute te maken. 
Deze app, Demasqué Maastricht genaamd, werd afgerond in de laatste weken van 
2020 om in de aanloop naar, tijdens, en zeker ook na de periode van carnaval 
2021 de sfeer en traditie onder de aandacht te blijven brengen. 

 

10. Midweekend 
 

Maastricht Midweekend was een samenwerkingsinitiatief van ondernemend 
Maastricht, Maastricht Marketing en Centrummanagement Maastricht, om een 
impuls te geven aan het verblijfstoerisme op dalmomenten (zondag tot en met 
donderdag) door logés van Maastricht een bijzondere ervaring en extra’s te 
bieden. In 2020 is de campagne, mede door de invloed van het corona-virus, 
gestopt om plaats te maken voor andere initiatieven die zijn opgestart door 
Maastricht Marketing en SAHOT (Samenwerkende Hotels Maastricht).  
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11. Themabijeenkomsten 
 

Op 10 september 2020 bood CMM een aantal lokale ondernemers een 
kosteloze workshop Marketing (‘Opvallen met jouw business doe je zo!’ i.s.m. 
Many Tastes) aan. Zo’n 20 ondernemers werden aan de hand van een 
persoonlijk werkboek, meegenomen door de belangrijkste stappen van de 
marketing en in twee uur tijd ontwikkelden zij hun eigen marketingplan met 
concrete acties waarmee nog diezelfde dag een start kon worden gemaakt.  
In de middag bracht ‘Many Tastes’ een bezoek aan vijf ondernemers waar ter plekke 
dieper in gegaan werd op de materie en om hen persoonlijk advies te geven. 

 
De geplande themabijeenkomst over het in 2019 gelanceerde BOS tien-
puntenplan Schoon, Bereikbaar en Groen, die in samenwerking met de 
Rabobank in het voorjaar in de St Janskerk zou worden gehouden, heeft 
vanwege COVID-19 geen doorgang gevonden. 

 

12. Ondernemersbezoeken 
 

Omdat 2020 een uitzonderlijk jaar was, waarin veel ondernemers het moeilijk 
hebben gehad, is er extra aandacht besteed aan het contact en de verbinding 
met deze ondernemers. Zo hebben Petra Malefijt, Renske Thomas en Paul ten 
Haaf tijdens de lockdown in het eerste kwartaal zoveel mogelijk ondernemers 
telefonisch of fysiek benaderd om hen een hart onder de riem te steken en 
ervaringen te delen. Daarnaast heeft Petra Malefijt diverse MKB-gesprekken 
gevoerd met ondernemers die meer informatie over de stichting wensten. De 
boodschap die CMM bij deze gesprekken wil overbrengen is -naast het 
verschaffen van informatie over waar de stichting voor staat en dient- dat de 
ondernemers te allen tijde welkom zijn voor vragen, advies, eventuele 
ontevredenheden en constructieve gesprekken. 

 
Aan het eind van het jaar, wanneer Petra Malefijt en Renske Thomas normaliter 
op pad gaan om de financiering van de Sfeerverlichting rond te krijgen, zijn 
honderden ondernemers bezocht met een kleine attentie. In plaats van de 
ondernemers om een bijdrage te vragen, zijn er deze keer kaarsjes rondgebracht 
die dienden als een symbolisch ‘lichtje aan het einde van de tunnel’. Tijdens deze 
bezoeken zijn soms zware en persoonlijke gesprekken gevoerd die voor meer 
verbinding hebben gezorgd tussen het ondernemersveld en de stichting. 

 

13. Binnenstad Ondernemers Collectief (BOC) 
 

In 2020 hebben vier reguliere en één extra BOC- (Binnenstads Ondernemers 
Collectief) overleggen plaatsgevonden. Belangrijke issues worden in het BOC  
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De deelnemers aan het BOC-overleg zijn: Vereniging Ondernemers Centrum, 
Ondernemend Wyck, Ondernemend Jekerkwartier, Ondernemersvereniging 
Stokstraatkwartier, Ondernemersvereniging Sphinxkwartier, Samenwerkende 
Hoteliers Maastricht, Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht, Les 
Tables, Maastricht Culinaire, Koninklijke Horeca afdeling Maastricht en 
Heuvelland en Maastricht Marketing. 

 

14. Communicatie 
 
 

Elk kwartaal krijgen alle ondernemers het inmiddels bekende magazine W!M. 
In elke W!M is er aandacht voor MKB & horeca gerelateerde onderwerpen, 
ondernemers en bedrijven. In de zomer van 2020 kreeg W!M een nieuwe 
impuls. Een nieuwe look, een nieuw formaat. Tijdens corona werd onder 
andere aandacht besteed aan bijzondere initiatieven tijdens corona, starters 
tijdens corona, culturele instellingen tijdens corona, pop up shops, etc.  
De lopende afspraak met City Magazine, waarbij CMM iedere editie voor twee 
pagina’s content aanlevert die gratis geplaatst wordt, is gecontinueerd. Aan de 
tegenprestatie -twee keer per jaar (tijdens Magisch Maastricht en voor de 
Opening van het cultureel seizoen) twee pagina’s kopen om het programma te 
presenteren-is enkel in November voldaan aangezien de opening van het 
cultureel seizoen niet heeft plaatsgevonden. 

 
Sterker dan ooit heeft CMM gebruik gemaakt van de social media kanalen  
Instagram en Facebook, met name voor de communicatie rondom COVID-19.  
Deze behelsde verder: 

 
• Begin april: inventaris van alle winkels die nog wel open waren en 

hun openingstijden. Overzicht online. (Inmiddels verwijderd).  
• Van januari t/m december meer dan 250 berichten, direct gericht 

aan ondernemers, op Facebook en Instagram.  
• ‘Corona Update pagina’ op de website waar ondernemers worden 

geïnformeerd over ontwikkelingen, belangrijke zaken en tips, zie 
link www.cmmaastricht.nl/actuele-informatie/.  

• April en September: 2 x horeca en retail enquêtes gehouden 
omtrent impact COVID-19.  

• Op social-media zijn vanaf mei zo’n 50 MKB & Horeca 
winkeliers gepresenteerd in de zogenaamde ‘Digitale Etalage’. 

• Filmpje gemaakt met 12 concrete tips gericht op de COVID-19 periode 
voor met name MKB bedrijven gemaakt onder de naam ‘W!M Tipt’. 

• In september gestart het opzetten van het platform 
www.lokaaldigitaalmaastricht.nl Inmiddels staan er ca. 170 MKB 
bedrijven en zo’n 100 take-away horecabedrijven op de site.  
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• De take-away horeca opgenomen op een digitale plattegrond 
(onderdeel van Lokaal Digitaal) hieraan gekoppeld de mini-
campagne ‘Off the Street-food’ gevoerd.  

• Advertentie in verschillende media samen met Maastricht Marketing 
en ondernemersverenigingen: ‘We laten het licht aan’.  

• Daags na de afkondiging van de tweede lockdown heeft CMM  
een paginagrote advertentie in Dagblad de Limburger geplaatst 
met de oproep om online lokale te kopen en bestellen met de 
link naar www.lokaaldigitaalmaastricht.nl. 

 
Veelomvattende taken wat betreft communicatie (zoals bijvoorbeeld, 
onderhoud website, contentplanning en social media, kantoorautomatisering, 
grafisch ontwerp en tekstschrijven) worden uitbesteed aan externe partijen als 
Yongbloed, Studio Contxt Tekst&Stijl, Studio Perspectiv en Koekoek film. 

 
Aan het einde van het jaar is een plan gemaakt om vanaf 2021 LinkedIn 
aan de communicatiemiddelen toe te voegen. 

 

15. Diversen 
 

a. CMM neemt deel aan het INretail overleg met de 13 grootste steden 
van NL. Hier komen landelijke issues aan de orde.  

b. CMM heeft deelgenomen als lid van de door de Challengegroep  
op uitnodiging van Pieter van Geel, Verkenner provinciale 
vertaling luchtvaartnota voor Maastricht Aachen Airport.  

c. Kantoorhuisvesting: Protestante Gemeente Maastricht – 
Heuvelland, eigenaar van het pand, voor gebruik van het kantoor 
Vrijthof 23, 1e verdieping is bereid geweest om vanwege COVID-
19 een kwartaal huur kwijt te stellen.  

d. CMM heeft op aanvraag van opleidingsinstituut Avans 1e- en 2e 
jaars studenten International Business een opdracht geformuleerd 
om ideeën uit te werken voor een nieuw uit te werken zomerevent. 

 

 

16. Personeel en Bestuur 
 

In 2020 hebben geen wisselingen plaatsgevonden in het personeel. In mei heeft 
Monique Feijts op haar verzoek haar bestuursfunctie beëindigd. Daarmee is de 
secretariaatsfunctie vrijgekomen. In de bestuursvergadering van 17 juni is 
Richard Colson benoemd tot secretaris. Het bestuur heeft in 2020 uitgebreid stil 
gestaan bij haar functioneren in relatie tot de daadwerkelijke uitvoering van de 
operationele organisatie. Men heeft besloten dat een Raad van Toezicht meer 
aansluit bij de feitelijke situatie. De transformatie van een bestuur naar een 
Raad  
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van Toezicht is in de tweede helft van 2020 in gang gezet. Dit heeft ertoe geleid 
dat na goedkeuring door het zittend bestuur, op 24 december 2020 de akte van 
statutenwijziging is gepasseerd en deze is gedeponeerd bij Kamer van 
Koophandel. Per januari 2021 wordt CMM geleid door de Raad van Toezicht, 
waarbij Paul ten Haaf is benoemd tot directeur-bestuurder. 

 
De Raad van Toezicht bestaat uit: 

 
- Voorzitter - Richard Loomans  
- Penningmeester Albert Berghof – profiel horeca  
- Secretaris Richard Colson – profiel retail  
- Ton Smeets – profiel cultuur  
- Rino Soeters – profiel (zakelijke) communicatie  
- Ingrid Wijk – profiel kennis/onderwijs 

 
Voor de opvolging van Monique Feijts (profiel vastgoed) is er een vacature. 

 
De Raad van Advies kent vijf leden, te weten: Nick Bos, Cor Jongen, 
Charles de Loë, Camille Oostwegel en Ward Vleugels. 

 

17. Externe participatie 
 

17.1 Stichting Cultura Mosae 
 

Cultura Mosae (SCM) is in 2016 opgericht. In 2018 is de stichting, inclusief 
bestuur, volledig losgekoppeld van CMM en verzelfstandigd. Het doel dat het 
bestuur en team van SCM zich stellen is het toegankelijk maken van kunst en 
cultuur, het verbinden van partijen en het op innovatieve wijze blijven aangaan 
van de uitdaging om culturele en creatieve projectvoorstellen aan te bieden aan 
de stad Maastricht, haar bewoners, (internationale) studenten en bezoekers. 
Projecten die in 2020 door SCM zijn uitgevoerd zijn o.a.: TEFAF Secret Music 
Sessions (afgebroken), Lockdown Thuisblijfoptredens, Lockdown 
Livestreamconcerten, Borrel Noten – Open Air Concerts, Cultuur op Zondag, 
een digitale vorm van de Culturele Decemberprogrammering en de lancering 
van de Augmented Reality kunst-app “Cobble”. 
Meer informatie over SCM is te vinden op de website www.culturamosae.nl/ 

 
17.2 Leisurefonds (voorheen Stimuleringsfonds 
Overnachtingen Maastricht) 

 
De stichting SOM is formeel per 1 juni 2020 beëindigd en uitgeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. De aanvragen zijn in 2020 door de Stuurgroep Leisure 
beoordeeld. In deze stuurgroep hebben vertegenwoordigers zitting van: de  
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gemeente Maastricht, de culturele sector, Maastricht Marketing, de SAHOT en 
CMM. Vanwege COVID-19 zijn een aantal gehonoreerde aanvragen 
doorgeschoven naar 2021. CMM heeft steun gekregen voor de kerstboom op het 
Vrijthof en de Steel Christmas Tower. Stichting Cultura Mosae heeft ondersteuning 
gekregen voor een aantal van de door haar uitgevoerde projecten in 2020. 

 
17.3 Wyck Promotie 

 
In Wyck loopt het project Wyck Promotie dat wordt gesteund door Wyckse 
ondernemers, vastgoed ondernemers, gemeente Maastricht en CMM. Wyck 
Promotie sluit nauw aan bij de activiteiten die CMM lanceert zoals de 
magische lichtroute en fotowedstrijd van de sfeerverlichting. CMM zit in de 
stuurgroep waarin het activiteitenplan wordt besproken en goedgekeurd. 

 

 

17.4 Les Saisons Culinairs de l’ Euregio 
 

CMM is in de persoon van Paul ten Haaf betrokken als adviseur van de stichting 
Les Saisons Culinairs de l’ Euregio. De stichting zet zich in om een impuls te 
geven aan streekproducten zowel bij consument als bij de restaurateurs. In 2020 
speelde COVID-19 ook hier een belangrijke rol, waardoor er maar één event heeft 
plaatsgevonden. Overall stond 2020 bij de stichting in het teken van korte keten 
‘van grond tot mond’. In samenwerking met partijen, waaronder Maastricht 
Marketing, is ingezet om het gastronomisch profiel verder uit te werken en op de 
kaart zetten. Meer informatie hierover is te vinden op www.lasaisonculinaire.nl  
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+31 (0)43 - 851 89 77  


