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Interview
 MEEDENKEN OVER 
MAASTRICHT VAN 

MORGEN

"Ondanks dat we 
nog een jaar moeten 

wachten op de 
eerste editie van 

MAAS! houden we de 
energie in de lucht 

en het enthousiasme 
overeind."

maas!post
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A 
l onze pijlen waren erop gericht. Al onze 
energie zat erin (die we overigens ook net zo 
hard ervoor terugkregen, door de vreugde 
die het ons opleverde) en al onze hoop 
was gevestigd op dat eerste weekend van 

september. Dat zou hét moment zijn waarop ons nieuwe 
‘kindje’ MAAS! het levenslicht zou zien. Een stadsbreed 
cultuurfestival dat de hele stad zou omtoveren tot 
een festivalterrein. Een moment om weer écht samen 
te komen. Om te reflecteren en te vieren. Het eerste 
moment om de ‘Mestreechter Geis’ weer te voelen na 
een bijzonder moeilijke periode.

Maar het mocht niet zo zijn. MAAS! kreeg geen vergunning. De gemeente 
besloot op basis van de aangescherpte overheidsmaatregelen op dat 
moment, dat het festival geen doorgang kon vinden. Dat hakte erin. Bij 
het team van Centrummanagement en Cultura Mosae, maar ook bij alle 
partners met wie we intensief hadden samengewerkt en met wie we samen 
op weg waren naar die eerste editie. De teleurstelling was enorm groot, 
maar dat gold tegelijkertijd ook voor het aantal hartverwarmende reacties 
dat we ontvingen. Mede dankzij die support die we vanuit alle kanten 
ontvingen, is het gelukt de knop om te zetten en vol goede moed vooruit te 
kijken. Zo heeft MAAS! gezorgd voor een verbinding tussen cultuur, sport, 
onderwijs, sociaal maatschappelijke instanties en vele anderen, die we de 
komende tijd hoe dan ook in stand gaan houden. Wat zijn we daar trots 
op. Al die losse schakels in de stad die zo graag weer volle kracht vooruit 
willen, die nu nog pas op de plaats moeten doen, samen staan we sterk en 
gaan we op weg naar een eerste editie van MAAS! in september 2022. 

Het zal je niet verbazen dat, toen we aan deze editie van de WIM begonnen, 
veel in het teken stond van MAAS! Het was de rode draad door deze editie. 
En ondanks de wending, blijft het de rode draad in deze WIM. Helemaal 
terugdraaien konden we niet meer en dat wilden we ook niet. Om de 
energie van MAAS! in de lucht te houden. Zo lees je terug in de special van 
stadsreporter Laurens Bouvrie op pagina 10 waarin hij Maastrichtenaren 
sprak op weg naar MAAS! Daarnaast lagen er al mooie verhalen op de 
plank uit de cultuursector, ook die wilden we behouden. Zoals onze 
portrettenserie onder titel ‘We mogen weer’ (pagina 18), hierin lieten we 
een aantal ‘cultuurbazen’ aan het woord die staan te popelen. Graag bieden 
we hen dat podium, plaatsen en zetten we hen in de spotlight. Omdat ze 
het verdienen en omdat we graag samen met hen vooruit blijven kijken. 
Vooruitkijken doen we in deze editie ook met burgemeester Penn. Zij praat 
ons namelijk bij over de ontwikkeling van een nieuwe stadsvisie vanuit 
de gemeente (pagina 28). Zo tref je in dit nummer nog veel meer nieuws 
dat veel goeds belooft voor de komende tijd. En dat sterkt ons geloof en 

vertrouwen in die komende, betere, tijd alleen maar. Kijkend 
naar vaccinatiecijfers, kan dat niet anders. Dat moet 

hoe dan ook perspectief bieden. Daar houden we ons 
graag aan vast. Veel leesplezier! | W!M

Paul ten Haaf
Centrummanagement Maastricht

EDITORIAL
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MAAS!
Het had een groot feest moeten worden. Van 2 t/m 5 
september had MAAS! de binnenstad en een aantal 

buitenwijken van Maastricht moeten veranderen 
in één groot festivalterrein. Een feest om samen te 
reflecteren en te vieren. Het eerste moment om de 
Mestreechter Geis weer te voelen na een bijzonder 
moeilijke periode. Maar helaas, MAAS! kreeg geen 

vergunning en zal dit jaar dan ook niet plaatsvinden. 
Echter, de energie van MAAS! gaat zeker niet verloren! 

De komende tijd zullen we op zoveel mogelijk 
manieren proberen de energie van MAAS! in de lucht 

te houden. Daarom nemen we je hieronder alsnog 
graag mee in het verhaal van MAAS; hoe het begon, 
wat onze plannen waren (zijn) en vooral waarom we 

nu al aftellen tot MAAS! 2022. 

FESTIVAL 
UITGESTELD, MAAR 

FESTIVALGEEST 
BLIJFT IN DE 

LUCHT
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Waar komt het idee voor MAAS! vandaan?
“We zijn vorig jaar november gestart met 
het bedenken van de eerste ideeën voor 
een nieuw cultureel festival. Er moest iets 
nieuws komen in plaats van Het Parcours 
– dat normaal in het teken staat van de 
opening van het culturele seizoen. Daarnaast 
wilden we graag een moment creëren, een 
soort bevrijdingsfeest, voor als corona 
‘voorbij’ is. Ook hebben verschillende 
politieke partijen een motie ingediend voor 
een stadsbreed festival, om de culturele 
instellingen podium te geven. Op basis 
daarvan zijn we een plan gaan schrijven, 
een festival gaan bedenken, waarbij we in 
hebben gespeeld op deze drie elementen. 
Vandaar ook de keuze om MAAS! het eerste 
weekend van september te organiseren.”

Hoe komen jullie aan de naam MAAS! ?
“Nadat de plannen door de gemeente waren 
goedgekeurd, zijn we gaan brainstormen 
over de naam. We hebben meerdere sessies 
gehad met ons communicatieteam. Namen 
als ‘GEIS’ en ‘Vitamine’ passeerden de revue. 
Uiteindelijk zijn we tot een top 5 gekomen, 
deze hebben we vervolgens doorgestuurd 
naar de direct betrokkenen. De meeste 
stemmen waren voor de naam: MAAS! Ook 
wel het koosnaampje van Maastricht. Maar 
ook de Maas die de twee delen van de stad 
met elkaar verbindt en als de aorta van de 
stad fungeert. Het klopt gewoon.” 

Wat kunnen we verwachten van MAAS! ?
“Cultuur zal de drager van het festival zijn. 
Door de hele stad, maar ook in de wijken, 
kom je verschillende vormen van cultuur 
tegen. Vanaf Maastricht Station ga je dat al 
voelen. In Wyck, maar ook plekken als het 
Stadspark, Tapijn, het Jekerkwartier, het 
Vrijthof en het Sphinxkwartier: overal zal 
MAAS! aanwezig zijn, muziek, theater en nog 
veel meer verrassingen op cultureel gebied, 
maar ook in de vorm van sportieve en 
sociale activiteiten. Echt de hele stad staat 
op z’n kop en overal is iets te doen. Je kunt 
er als bewoner of bezoeker gewoon absoluut 
niet omheen. Precies wat het idee achter 
MAAS! is.”

Met wie werken jullie samen?
“MAAS! is het resultaat van een unieke 
samenwerking tussen verschillende 
sectoren (cultuur, sport, onderwijs en sociaal 
maatschappelijk veld) en de personen die de 
stad maken, zoals ondernemers, culturele 
gezelschappen, bewoners en expats. Dat 
gaat van grote culturele instellingen tot 
het amateurveld tot mensen die ervaring 
hebben met het organiseren van culturele 
evenementen en leuk vinden zich in te 
zetten. Maar ook een aantal burgers dat toffe 
ideeën en initiatieven heeft, werken mee. We 
doen het samen met de stad.” 

Voor wie is MAAS! ?
“Of je nu in Wolder woont of van Heer 
komt of uit welke wijk dan ook. Bij MAAS! 
is iedereen welkom. Het is een festival 
door iedereen en bovenal, voor iedereen. 
Het evenement is gratis toegankelijk. We 
willen dat bezoekers verdwalen; mensen 
die bijvoorbeeld van sport houden en voor 
de sportactiviteiten komen, uiteindelijk ook 
kennis maken met kunst en cultuur. We 
willen bezoekers aantrekken die normaal 
niet zouden komen. Dat is het hele idee 
achter de opening van cultureel seizoen, 
dat willen we met MAAS! precies hetzelfde 
doen.” 

Wat gaan jullie doen om de geest van 
MAAS! de komende tijd levend te houden? 
“Hoewel de teleurstelling enorm groot was 
toen we te horen kregen dat MAAS! dit 
jaar niet door kon gaan, waren de reacties 
die we ontvingen vanuit de omgeving 
hartverwarmend. Dat zorgde voor de nodige 
nieuwe energie die heel welkom was op dat 
moment. Het deed ons ook beseffen dat alle 
voorbereidingen tot nu toe niet voor niets 
zijn geweest. Integendeel, ze hebben zowaar 
een community opgeleverd van organisaties, 
gezelschappen, verenigingen en creatieve 
makers. Samen met deze community zullen 
we de komende maanden MAAS!-teasers 
organiseren. Momenten die door en voor 
MAAS! ontstaan zijn, die we in de komende 
maanden met de stad gaan delen. Momenten 
waar ‘de Mestreechter Geis’ de kop op steekt 
en waarin we weer even samen kunnen zijn. 
Om te reflecteren, te vieren en te verbinden. 
Op naar een geweldige eerste editie van 
MAAS! volgend jaar!” | W!M

Voor meer informatie ga naar 
www.festivalmaas.nl. 

SAVE THE DATE: 
MAAS! 2022

Bij goedkeuring van het 
jaarprogramma van gemeente 

Maastricht zal MAAS! volgend jaar 
plaatsvinden van 8 - 11 september 

2022.

AGENDA
CULTUREEL WEEKEND 
3 T/M 5 SEPT 2021
Geen MAAS! maar toch zal het in het 
weekend van 3 – 5 september niet helemaal 
stil zijn in de stad. Hieronder een overzicht 
van activiteiten die je kunt verwachten 
(waarvan een aantal onder voorbehoud).

PAS FESTIVAL
3 & 4 september / Tapijnkazerne

BRUIS
3 & 4 september / Muziekgieterij

LA FERIA
3, 4 & 5 september / D'n Hiemel

FOOD ART FILM FESTIVAL 2021
3, 4 & 5 september / Jan van Eyck Academie

MACHT, WELLUST EN ZINK
4 & 5 september / Bureau Europa / Tentoonstelling

PERFORMANCE FESTIVAL
4 & 5 september / ROOOMS & Marres

SURVIVORS
4 & 5 september / Fotomuseum aan het Vrijthof / Tentoonstelling

'GESPREKKEN OP ZONDAG'
5 september / Theater aan het Vrijthof / met Guido Wevers

SWIM TO FIGHT CANCER
5 september

WYCK VINTAGE FASHION MARKET
5 september

STRUINEN IN DE TUINEN
5 september

BACK ON TRACK
5 september / Luthersekerk / Vocal Group Odeon

"Cultuur zal de drager van 
het festival zijn. Door de 
hele stad, maar ook in de 

wijken, kom je verschillende 
vormen van cultuur tegen. 
Vanaf Maastricht Station 

ga je dat al voelen. In Wyck, 
maar ook plekken als het 

Stadspark, Tapijn, het 
Jekerkwartier, het Vrijthof 

en het Sphinxkwartier: overal 
zal MAAS! aanwezig zijn."

'Of je nu in Wolder woont of 
van Heer komt of uit welke 
wijk dan ook. Bij MAAS! is 
iedereen welkom. Het is 
een festival door iedereen 
en bovenal, voor iedereen. 
Het evenement is gratis 
toegankelijk.'
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maas!post
Ondanks dat we 
nog een jaar moeten 
wachten op de 
eerste editie van 
MAAS! houden we de 
energie in de lucht 
en het enthousiasme 
overeind. De komende 
tijd zullen we je vanuit 
Centrummanagement 
en Cultura Mosae 
dan ook op diverse 
manieren op de 
hoogte houden, onder 
andere met leuke 
teasers. De eerste 
MAAS!-teaser is deze 
portrettenreeks. In de 
aanloop naar MAAS! 
is Laurens Bouvrie de 
stad ingedoken, op 
zoek naar bijzondere 
verhalen. Verhalen 
die typerend zijn 
voor de afgelopen 
tijd. Herkenbaar, 
ontroerend, 
inspirerend en 
hartverwarmend.

Wat is hij blij de aftrap van de eerste editie 
van MAAS! te mogen doen. Donderdag 2 
september 2021 wordt een nieuw hoofdstuk 
toegevoegd aan de rijke cultuurgeschiedenis 
van Maastricht. De stellige overtuiging 
van de oud-directeur van Theater aan het 
Vrijthof. Op die dag zal hij gastheer van 
het nieuwe evenement zijn en gaat hij 
gesprekken voeren met tal van Maastrichtse 
cultuurdragers. Niet veel later is alles 
anders. De gewezen artistiek directeur 
van Via2018 heeft inmiddels, zoals zoveel 
anderen, een streep moeten zetten door 
MAAS! 2021. Wie Wevers een beetje kent 
weet dat hij gelijk MAAS! 2022 in zijn agenda 
heeft genoteerd en vet heeft onderstreept. 
Sprekend over MAAS! is het voor Guido 
Wevers, een van grootste voorvechters voor 
een sterke en breed uitgemeten Maastrichtse 
cultuuragenda. Het is zo klaar als een 
klontje dat dit nieuwe evenement, zeker na 
een periode van heel lang op de handrem 
levend, een absolute must is. Guido: “Na 
deze lange ‘kunst- en cultuurarme’ periode 
gaat dit festival meer dan ooit de essentie 
van cultuur aan het publiek voorschotelen”, 
zegt hij nog onwetend dat luttele dagen later 
een slechte tijding zal worden gebracht. Met 
zijn nog immer aanstekelijk enthousiasme, 
vertelt hij over zijn rol tijdens MAAS!: "Ik 
ga tijdens de openingsavond veel mensen 
spreken. Allemaal mensen met een groot 
hart voor ontwikkelingen in de cultuur en 
maatschappij. Ik word bijvoorbeeld heel 
enthousiast van Tamara Jongerden. Zij 
maakt met een aantal ervaren rotten en 
jong talent Buurttheater Mariaberg tot een 
veel geprezen gezelschap. Jongerden weet 
iedere keer weer het beste uit haar mensen 
te halen. Voor mij alle reden om met haar in 
gesprek te gaan en haar in de schijnwerpers 
te zetten.” Niet minder begeesterd wordt 
hij van - niet meer uit Maastricht weg te 

Guido Wevers 
OVER DE 
NOODZAAK VAN 
‘het vertellen van 
verhalen’

denken - FASHIONCLASH. "Ik ga praten 
met Branko Popovic. Wie iets wil opsteken 
over hoe de wereld in elkaar steekt en hoe 
de grote maatschappelijke onderwerpen in 
mode dan wel kunst worden verwerkt, doet 
er goed aan met Popovic in gesprek te gaan.”  
Inmiddels is alles anders. Maar ondanks 
dat MAAS! een jaar is uitgesteld, gaat het 
evenement ‘Gesprek op zondag’ met Guido 
Wevers door. In het Theater aan het Vrijthof 
zullen de spannende gesprekken tussen de 
nestor van de Maastrichtse cultuur en de 
jonge garde alsnog plaatsvinden op zondag 
5 september. Dat wordt smullen van Guido 
Wevers' gasten en aan belangstelling geen 
gebrek, binnen no time was het uitverkocht. 
Guido heeft weliswaar een serieus aantal 

cultuurkilometers op zijn teller staan. Al die 
ervaring heeft hem niet minder nieuwsgierig 
gemaakt naar wat anderen - vooral 
jongeren - over kunst te vertellen hebben. 
Dat nieuwsgierige en gulzige houdt hem 
scherp en jong van geest. Dat wordt door 
Wevers niet zelden omgezet in prachtige 
expressies in gelaat en lichaam. Het kan 
bijna niet anders dat deze sterkhouder van 
Maastrichtse cultuur en kunst ‘Gesprek op 
zondag’ tot een bijzondere zal maken. Eind 
juli zegt hij over de noodzaak van cultuur: 
“Welke kunstvorm je ook actief bent of van 
weet te genieten, ‘het weer mogen beleven 
en ervaren’ heeft alles te maken met het 
natuurlijke verlangen om verhalen te 
vertellen en naar te luisteren.” 

“Op weg naar wat de eerste editie van 
MAAS! zou worden, keek ik met een aantal 
Maastrichtenaren terug op de lockdown-
periode. Ik sprak met Servé Hermans en 
Guido Wevers, twee sterkhouders in de 
Maastrichtse cultuurwereld en een duo 
dat ieder op eigen wijze een bijdrage zou 
leveren aan de nieuwe loot aan de rijke 
evenementenstam van de Limburgse 
hoofdstad. Wat was het enthousiasme groot 
bij al mijn gesprekspartners. MAAS! werd 
gezien als het samen - in de breedste zin 
van het woord - vieren van het weer ‘zonder 
grenzen genieten van cultuur en sport’. 
Diezelfde honger bespeurde ik toen het 
onderwerp ‘maatschappelijke betrokkenheid’ 
aan de orde kwam. Trouwens, voor veel 
mensen waarmee werd gesproken een item 
dat ook het afgelopen anderhalf jaar hoog 
in het vaandel stond. Inmiddels is bekend 
dat de première van MAAS! een jaar moet 

worden uitgesteld. Bij alle medewerkers 
binnen de organisatie is de teleurstelling 
groot. De ‘cancel’ kwam als een mokerslag. 
Dat steekt niemand onder stoelen of banken. 
Maar daarna richten de teamleden zich 
op; niet bij de pakken neerzitten wordt het 
devies. In september 2022 krijgt Maastricht 
alsnog een editie van MAAS! voorgeschoteld 
waar iedereen van zal gaan zeggen: ‘Een 
festival waar iedereen blij van wordt en 
iedereen van kan meegenieten.’ Met zoveel 
positieve energie kan het niet anders dan dat 
alle betrokkenen bij MAAS! hun aanstekelijke 
animo volgend jaar weer weten over te 
brengen op heel veel Maastrichtenaren. In 
dit artikel krijg je de gelegenheid om kennis 
te maken met een aantal mensen, die ieder 
op eigen wijze leven en doen volgens de 
gouden beginselen van De Mestreechter 
Geis.”

maas!postLaurens Bouvrie OP ZOEK NAAR BIJZONDERE VERHALEN
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Tunde en Rachel Leidsman 
hielden HONDERDEN 

MAASTRICHTENAREN tijdens 
LOCKDOWN in beweging

MAAS! - zo viel op te maken in de 
programmering 2021 - wordt een evenement 
dat een keur aan ingrediënten kent die 
de samenleving in beweging houdt. Daar 
hoort dan letterlijk ook sport bij. Dat 
sport in een programmering met thema’s 
als cultuur en de maatschappij wordt 
opgenomen, is echter geen abc’tje. Het 
siert de organisatoren van MAAS! dat 

inclusiviteit - een thema dat als een rode 
draad door het festival loopt - ook geldt 
voor sport. Dat vinden ook Tunde en Rachel 
Leidsman. Met hun sportschool ‘Training 
Maastricht’ zijn zij voor veel stadsgenoten 
geweldige ambassadeurs. Tunde hoort dat 
compliment enigszins verlegen aan. De 
voormalige atleet (sprint) reageert: “We 
zijn erg blij dat sport is opgenomen in de 

programmering. Oké, helaas niet dit jaar. 
Maar ik weet zeker dat MAAS! in 2022 de 
Maastrichtenaar in beweging zal brengen. En 
wij hopen dan zeker ons steentje te mogen 
bijdragen.” Toch nog even terug naar de 
afgelopen periode. "Toen wij en de leden van 
Training Maastricht werden geconfronteerd 
met de lockdown was dat uiteraard even 
slikken", zegt de voormalige topsporter. 
Rachel, Tunde's echtgenote, sportpartner 
en mental trainer vult hem aan: "We wisten 
snel dat we creatief en met respect voor 
de opgelegde regels op zoek moesten gaan 
naar alternatieven." Voor Training Maastricht 
was dit in eerste instantie een digitaal 
alternatief. Het sportkoppel hield via Zoom 
de sporters in beweging. "Dat was best wel 
raar", zegt Tunde. “Gelukkig constateerde 
ik al snel dat onze leden zeer gemotiveerd 
bleven en ook online van de partij waren." 
Het lukte Training Maastricht uiteindelijk een 
trainingsprogramma samen te stellen dat 
veilig buiten kon plaatsvinden. Met succes 
bleek snel. "Eenmaal weer buiten was het 
plezier bijkans nog groter dan normaal." 
Dat niet alleen stemt tot tevredenheid. De 
beweegplekken her en der in Maastricht, die 
zijn geplaatst door de ‘Leidsmannen’ - met 
ondersteuning van 't Struyskommitee - zijn 
ook in de lockdown dagelijks goed bezet. "Dat 
doet goed. Het zegt veel over de motivatie 
van mensen. Sport heeft een belangrijk 
sociaal maatschappelijke functie. De sporters 
waren er niet alleen om te strekken, te 
rekken en flinke inspanningen te leveren. 
Samen sporten, ook op afstand, levert altijd 
wel een praatje op.” Inmiddels is Training 
Maastricht volop bezig met de toekomst. 
In september staat de populaire Familie 
Bootcamp weer op het programma.

Renée en 
Liesbeth 
van 
modezaak 
Noir: "MET 
FILMPJES 
BLEVEN 
WE IN 
CONTACT 
MET ONZE 
KLANTEN" 

maas!post

"Wat hebben wij onze vaste klanten goed 
leren kennen," Renée Reinders ogen 
twinkelen bij het uitspreken van die 
woorden. Haar partner Liesbeth Bertens 
knikt instemmend en voegt daaraan toe: 
"Natuurlijk is de lockdown ook voor ons 
zeer vervelend en spannend geweest. 
Tegelijkertijd voelt het heel goed als je merkt 
dat je vaste klanten hartverwarmend met 
je meeleven." Het tweetal runt in Wyck een 
drietal modezaken die bekend staat onder de 
naam Noir. Renée: "Wij zijn beiden positief en 
oplossingsgericht ingesteld. Toen alles dicht 
moest was het toch behoorlijk schrikken. 
Samen met onze teamleden zijn we snel aan 
de slag gegaan om onze winkels digitaal 
'open te houden' en zo contact te houden 
met onze klanten en doelgroepen. Behalve 
via een webwinkel, deden we dat vooral 
door via Facebook en Instagram ‘in beeld 
te blijven’. Dat was niet helemaal nieuw 
voor ons, maar de lockdown gaf een nieuwe 
dimensie en tegelijk ook andere inspiraties 
aan deze manier van communiceren.” Het 
Noir-team nam wekelijks filmpjes op, daarin 
werden de nieuwste rokken, jurken, jassen 
en accessoires geshowd. "Dat namen we 
allemaal in één take op. Behalve dat we het 

zelf leuk vonden, kregen we tot onze grote 
vreugde heel veel positieve reacties van 
kijkers", zegt Liesbeth met enige trots. De 
'shows' trekken iedere keer rond de 1.000 
kijkers. "Nou, die wil je wel iedere week in 
je winkels hebben", zegt Renée lachend. 
Inmiddels is het weer business as usual. 
Dat vindt het duo geweldig. Voor wekelijks 
filmpjes maken is momenteel geen tijd meer. 
Wat het tweetal het meest is bijgebleven 
is de warme band met de vaste klanten. 
Liesbeth: “Uit het oog bleek helemaal niet 

uit het hart. Dat geef je dan toch een goed 
gevoel, dat je als team iets betekent voor je 
klanten.” Renée voegt daar nog aan toe: “Ik 
weet zeker dat alle medewerkers van MAAS! 
in september 2022 hetzelfde gaan beleven. 
Wij weten zeker dat dit een evenement wordt 
dat door Maastrichtenaren op handen zal 
worden gedragen.”

"Eenmaal weer
buiten was het plezier 

bijkans nog groter 
dan normaal."
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maas!post maas!post

TROUWEN TIJDENS DE LOCKDOWN: het werden 
voor Taco Willems de mooiste 'JA IK WIL’S' ooit. 

Boek alvast MAAR 
EEN PLEK OP Servé 
Hermans’ CAMPING 
KOSMOS 2022 

Hij kan zijn enthousiasme over MAAS! 
amper onder stoelen of banken steken. 
Servé Hermans, directeur van Toneelgroep 
Maastricht, heeft de uitdagende taak 
aangenomen om van Camping Kosmos, dat 
in het eerste weekend van september 2021 
tijdens MAAS! zou plaatsvinden, een hit te 
maken. Eind juli, verblijvend in München 
voor een toneelproductie, zegt hij over 
zijn bijdrage aan MAAS!: "We gaan op het 
mooiste plein van Nederland alles samen 
laten komen; van cultuur met een hoofdletter 
C tot buurtcultuur: je vindt het aan de voet 
van de Sint Servaas. En op z'n Maastrichts: 
de bar wordt het bindmiddel van al die 

cultuuruitingen." Tijdens het gesprek dat 
Laurens Bouvrie voert met de gedreven 
theaterman is er nog geen vuiltje aan de 
lucht voor MAAS! en kent het water waar 
het evenement haar naam aan ontleent, 
nog een voor de zomer zo kenmerkende 
stroom van een regenrivier. Het gesprek 
met de theaterdirecteur, met hart en ziel 
ook nog steeds regisseur, gaat vooral over 
een prachtige toekomst voor MAAS! en 
dus ook voor ‘zijn’ Camping Kosmos. "Als 
ik zie wat we voor deze eerste editie in 
moeilijke omstandigheden in het programma 
hebben staan. Dat is niet mis. Daarvoor 
ook heel veel dank aan het Prins Bernhard 

Cultuurfonds.” Maar het liep anders. De 
camping van Hermans en organisatie MAAS! 
wordt pas iets voor volgend jaar. Maar ook 
de man die Toneelgroep Maastricht tot een 
van de landelijke toppers maakt, kijkt nu 
al reikhalzend uit naar september 2022. 
"Wat ik twee weken terug zei, hoef ik alleen 
maar te herhalen: op de 'camping' kun je 
volgend jaar niet alleen genieten van een 
pop-up Bonnefantenmuseum of uitvoering 
van Dansgezelschap Sally. De kleine 
verenigingen zullen net zo aanwezig zijn.” 
Hermans vergelijkt Camping Kosmos met 
een rommelmarkt. "Ga je naar H&M dan weet 
je dat je met nieuwe spulletjes thuis komt. Op 
een rommelmarkt heb je geen flauw idee wat 
je allemaal tegenkomt. Daarom zeg ik tegen 
alle Maastrichtenaren: 'Blok die dag, laat je 
verrassen, in de vroege ochtend weet je niet 
wat de avond je gaat brengen'." Het klinkt 
te mooi om waar te zijn. Krijgt Maastricht 
weer een festival a la Boulevard of Broken 
Dreams? Servé Hermans kan een juichkreet 
amper onderdrukken. “Als Camping Kosmos 
dat lukt ben ik een zeer gelukkig man.” Een 
reden te meer om een jaar lang uit te kijken 
naar september 2022. | W!M

"De mooiste van mijn carrière”, zegt Taco 
Willems over huwelijksvoltrekkingen 
in coronatijden. Hij kan het weten; als 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand 
is hij namens de gemeente Maastricht 
getuige van heel veel ‘ja ik wil’s’. Over die 
extra intensiteit is hij niet verbaasd. 
"Het was ook wel wat. Maak je als koppel 
allerlei voorstellingen van een feestelijke 
dag; kan het niet meer worden dan - in 
het bijzijn van een handvol familieleden 
- je door een ambtenaar in de echt te 
laten verbinden." Taco Willems zelf niet 
gespeend van enig optimisme en een gulle 
lach, begrijpt bij aanvang van de eerste 
lockdown al snel dat zijn taak meer werd 
dan alleen maar twee geliefden in de 
echt te verbinden. "In de basis houdt mijn 
job in dat ik mij verdiep in een stel dat 
stapelverliefd is en dat ik die twee een fijne 
start geef van een onvergetelijke dag. De 
officiële huwelijksvoltrekking is toch vooral 
de kapstok waar in de loop van de dag 
en avond heel veel feestelijks aan wordt 

Sarah Leonora 
ENTHOUSIASMEERT 
MAASTRICHTENAREN EN 
maas! met Haw Pin 
Net ZZP'er geworden en je opdrachten 
betrekken uit de hoek van creativiteit 
en communicatie. Dan zit je niet op een 
lockdown te wachten. Het overkomt de 
Maastrichtse creatieve duizendpoot Sarah 
Leonora. Zegt die naam je niets? Ze is de 
bedenker van onder meer de ‘Iech Vin diech 
Sjiek’ ansichtkaarten en online modewinkel 
‘Sjattepie’. Maar Sarah werd vooral bekend 
door de door haar bedachte ‘Haw Pin’ 
posters en goede doelen acties. De pandemie 
en de daaruit volgende lockdown haalt de 
beste kwaliteiten van de Maastrichtse naar 
boven. Zowel ondernemend als sociaal 
maatschappelijk lukt het Sarah Leonora 
te scoren. "Natuurlijk dacht ik ook aan het 
begin van deze - voor ons allen unieke tijd: 

wat noe?. Ik had net mijn bedrijfje mooi op 
de rit gezet; wist mooie opdrachten binnen 
te halen. En dan valt alles stil." Eén ding 
was snel duidelijk voor Sarah: bij de pakken 
neerzitten is geen optie. Wat dat betreft kan 
zij zelf de personificatie van het inmiddels 
in Maastricht wereldberoemde Haw Pin 
genoemd worden. Voor de goede orde: 
deze uitdrukking is al een decennia oude 
Maastrichtse kreet en de laatste jaren door 
veel MVV-supporters een ‘geuzenkreet’ 
geworden.  Met haar Haw Pin acties weet 
Sarah veel Maastrichtenaren niet alleen 
te enthousiasmeren om in zware tijden 
vol te houden. Tegelijk weet ze bedrijven, 
instellingen en particulieren ‘goed te doen’. 
Ondernemers en anderen omarmen haar 

projecten en zo wordt door tal van Haw Pin 
activiteiten duizenden euro's opgehaald 
voor de ‘o zo bekende’ Maastrichtse 
sjariteit. Erover praten doet haar nog steeds 
glunderen. "Het absolute hoogtepunt was 
wel het diner dat in Chateau Neercanne werd 
georganiseerd voor vijftig eenzame ouderen. 
Die geweldige avond leverde Stichting Eet 
met Je Hart ook nog eens €4.500 op.” Mocht 
de organisatie van MAAS! op weg naar 
september 2022 in een dipje terechtkomen: 
dan kunnen ze ongetwijfeld een keer rekenen 
op een Sarah Haw Pin Leonora opkikker!

opgehangen." Het afgelopen jaar wordt 
voor Taco Willems en zijn vele collega’s 
alles anders. In een zinnetje maakt hij 
duidelijk hoe het al die maanden was: “De 
samenkomst in stadhuis of stadskantoor en 
de wettelijke huwelijksvoltrekking werd van 
een aanloopje tot veel meer het hoogtepunt 
van de dag.” Die extra intensiteit van het 'ja 
zeggen' ervaart Taco Willems als een mooi 
geschenk. Daarmee wil hij niet zeggen dat 
hij nu met minder beleving zijn toch unieke 
werk doet. "Samen feesten met vrienden en 
familie, zeker als je in het huwelijksbootje 
stapt, is toch een niet te evenaren iets." 
Waar hijzelf extra blij mee is: "Ieder stel kan 
weer trouwen waar het wil. Alle locaties 
zijn weer open. Je zou bij wijze van spreken 
kunnen trouwen tijdens het prachtige MAAS! 
initiatief. Of toch in ieder geval een van de 
unieke locaties waar te genieten valt van 
Maastrichtse cultuur.” Dat laatste kan de 
komende maanden altijd. Trouwen tijdens 
MAAS! is natuurlijk wel een prachtige 
uitdaging voor september 2022.

"We gaan op het 
mooiste plein van 

Nederland alles 
samen laten komen; 
van cultuur met een 

hoofdletter C tot 
buurtcultuur."



MEER RUIMTE VOOR 
HORECA OOK POST 
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Ondernemers aan het woord...

Kyona Kuzelj & Tim Stessen
Hotel Brasserie Britannique, Vrijthof
“We vinden het fantastisch dat de 
gemeente met de ondernemers van de 
stad heeft meegedacht. Het is fijn dat de 
terrasuitbreiding mogelijk is gemaakt, 
daar waar het kan. Hier op het Vrijthof 
is er genoeg plaats. De grotere afstand 
tussen de tafels is aangenaam voor zowel 
de gasten als voor het horecapersoneel. 
We krijgen van alle kanten zo’n positieve 
berichten over de algemene sfeer op het 
Vrijthof sinds de uitbreiding, het is een 

echte toevoeging voor de stad Maastricht. 
We waren natuurlijk al een tijdje aan het 
hopen dat de gemeente de uitbreiding van 
de terrassen zou goedkeuren, dus toen we 
het goede nieuws kregen, waren we enorm 
blij en opgelucht. Dankzij de uitbreiding van 
de terrassen verliezen we geen zitplaatsen 
en dat is natuurlijk wel wenselijk 
nadat we onze deuren maandenlang 
gesloten moesten houden. Het huidige 
terrassenbeleid met de toegestane 
uitbreiding heeft vooral voordelen. Het 
terras is nu eigenlijk verdeeld over twee 

Shirley Scholten
La Barraca, Wyck
“Ik vind het een heel goede ontwikkeling 
dat de kaders van de terrasvergunningen 
tijdelijk zijn losgelaten. Zo krijgen wij als 
ondernemers in deze situatie enigszins 
de kans om terug op te krabbelen. Het is 
mooi om te zien dat onze historische stad 
op deze manier aantrekkelijk blijft voor 
locals en toeristen. In eerste instantie was 
ik aangenaam verrast dat de horeca in 
Maastricht deze ondersteuning kreeg en ons 
de kans om te overleven gegund was. Wel 
had ik graag gezien dat het op alle plekken, 
met name in Wyck waar ik met mijn zaak 
zit, meer gelijk werd getrokken. Zodat het 
voor bezoekers duidelijk is, dat het aan deze 
kant van de Maas ook heel goed vertoeven 
is. Dat is een van de redenen waarom ik me 
heb ingezet voor een tijdelijke afsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer in de Rechtstraat. Als 
deze straat tijdelijk autoluw zou zijn, zouden 
alle ondernemers meer overlevingskans 
hebben. Mensen kunnen dan in ons gezellige 
straatje heerlijk buiten zitten en genieten 
van alle horeca, zonder gestoord te worden 
door het verkeer, en kunnen dan dus ook 
ongestoord winkelen. Een voordeel van de 
uitbreiding van de terrassen is dat de straat 
opbloeit en hiermee een zomerse, frisse, 
bijna mediterrane uitstraling krijgt. Waardoor 
de straat nog aantrekkelijker is. Dat is 
uiteraard het uiteindelijke doel van de hele 
uitbreiding. Een nadeel is dat de uitbreiding 
van de terrassen is gebaseerd op de huidige 
terrasvergunningen. Wat betekent dat 
sommige ondernemers maar een terras van 
bijv. twee tot vijf tafeltjes hebben of helemaal 
niets. Het zou naar mijn mening mooier zijn 
als het ‘nieuwe’ terrassenbeleid kansen biedt 

Peter Jansen
De Lanteern, Onze Lieve Vrouweplein 
“Het huidige terrassenbeleid bevalt 
me ontzettend goed. De beperkende 
1,5 metermaatregel is wel moeilijk te 
handhaven, zeker in de avonduren. Wij als 
ondernemers worden geacht de regels 
te handhaven. Dit lukt voor 90% tot 95%, 
voor het overige percentage is het vaak 
moeilijk voor zowel het personeel als de 
ondernemers, om het goed te doen. Gezien 
onze locatie op het Onze Lieve Vrouweplein 
was uitbreiding van ons terras niet mogelijk. 
Wij mochten drie extra tafels plaatsen 
voor het pand van onze buren, maar op 
het plein heb ik tien tafels minder staan. 
Vanwege de 1,5 meterregel die nog steeds 

voor iedereen. Een nadeel is ook dat we zien 
dat het tijd kost voordat het voor iedereen 
en met name het toerisme duidelijk is, dat 
het ook in Wyck heerlijk vertoeven is en je 
niet per se de brug over hoeft te lopen om 
een Maastrichtse stadservaring te beleven. 
Er staat namelijk nergens dat Wyck een leuk 
terrassengebied heeft, met twee autovrije 
straten. Zoiets bereik je niet binnen één 
zomer. De uitdaging voor mij zit hem in het 
feit dat ik minimale uitbreidingsmogelijkheid 
heb, van één extra tafel. Dat is zeker niet 
voldoende om terug te kunnen komen, 
na de sluiting van de horeca. Met de 1,5 
meterregel kunnen we deze zomer, binnen, 
de helft van onze zitplaatsen bieden en twee 
extra zitplaatsen buiten. Dit vraagt wel, 
om de service die we willen bieden en de 
uitstraling die we willen hebben, een extra 
man personeel. Maar de grootste uitdaging 
was voor mij de hele straat door middel 
van het terrassenbeleid aantrekkelijker 

te maken, voor alle horecaondernemers 
en daarom ben ik het gesprek aangegaan 
met de ondernemers en bewoners van de 
Rechtstraat. Ik heb gevraagd voor begrip 
en ondersteuning van en voor elkaar. 
De uitkomst hiervan was verrassend 
positief. Collega-ondernemers, winkeliers 
en bewoners reageerden medelevend, 
begripvol en gunden elkaar wat. Waar we nu 
tegen aanlopen is dat het een verandering 
is die natuurlijk ook weer flink wat tijd en 
moeite kost om kans van slagen te krijgen. 
Ik hoop dat het huidige terrassenbeleid 
ook post corona wordt doorgezet, omdat 
het onze stad laat bloeien en bruisen. 
Het zou prachtig zijn als de sprankelende 
Maastrichtse uitgaansbeleving al vanaf 
het station van Maastricht zou beginnen. 
Ook zou ik graag zien dat we nog meer en 
beter gaan samenwerken met elkaar in 
Wyck en met de gemeente, om dit nu nog 
‘terrassenexperiment’ te doen slagen.”

Sinds de heropening van de terrassen heeft de Maastrichtse horeca haar 
terrassen mogen uitbreiden. Zolang de 1,5 meterregel van kracht is, blijft dit 

zo. Inmiddels zijn we allemaal gewend geraakt aan de ruime terrassen en 
vinden we de 1,5 meter afstand tussen de tafels best fijn. Maar wat vinden 
de ondernemers ervan? Wat zijn de uitdagingen voor hen? En, zijn zij voor 

of tegen de uitgebreide terrassen post corona? We spreken een drietal 
ondernemers.

gedeeltes: 50% van de tafels staat voor het 
restaurant en 50% van de tafels staat aan 
de overkant, op het plein. Er is nu meer dan 
voldoende ruimte tussen de tafels zodat de 
gasten heerlijk kunnen zitten en wij prettig 
kunnen werken. De bussen rijden hier nu 
ook niet meer, wat een prettige verandering 
is. Wel hebben we nu meer personeel nodig, 
aangezien het terras is opgesplitst in twee 
delen. Het vinden van extra personeel 
is nogal een uitdaging. Gedurende de 
maanden dat we in lockdown zaten, hebben 
we het salaris van alle medewerkers 100% 
doorbetaald. Hierdoor hebben we gelukkig 
het gehele team kunnen behouden. Gezien 
de extra ruimte door de terrasuitbreiding 
merken we dat er toch meer personeel 
nodig is, maar het vinden van personeel 
blijkt moeilijker dan gedacht. Hoe dan 
ook, zijn we grote voorstanders van het 
huidige terrassenbeleid en hopen dan 
ook dat dit permanent mag blijven. Zowel 
Maastrichtenaren als toeristen zijn zo 
enthousiast over het huidige Vrijthof. Het 
ziet er fantastisch uit en brengt het plein tot 
leven. Het vergroot de aantrekkingskracht 
van de stad waardoor de hele middenstand 
er baat bij heeft. Laten we hopen dat ook 
nu de gemeente blijft meedenken met de 
Maastrichtse ondernemers.” 

gehandhaafd wordt. Gelukkig zijn er genoeg 
bezoekers in de stad waardoor ik positief 
blijf. Het grootste nadeel blijft ‘agentje 
spelen’ naar de gasten toe. En dan met 
personeelstekort is dat al helemaal lastig. 
Want dat blijft een probleem voor de horeca. 
Bij bijna elke zaak in Maastricht hangt er een 
vacature en zijn ze op zoek naar personeel. 
Personeel dat er niet is. Aangezien ikzelf 
niet heel veel voordelen haal uit het 
huidige terrassenbeleid, pleit ik voor meer 
mogelijkheden op het bestaande terras. 
Zoals het mogelijk maken van elektriciteit en 
verwarming op het terras, het hele jaar door 
en niet alleen in december. Dat is voor veel 
ondernemers, inclusief ondergetekende een 
heel grote wens.” | W!M

'Zowel Maastrichtenaren als toeristen zijn zo enthousiast over het huidige Vrijthof. 
Het ziet er fantastisch uit en brengt het plein tot leven.'

'Een voordeel van de uitbreiding van de terrassen is dat de straat opbloeit en hiermee een 
zomerse, frisse, mediterrane uitstraling krijgt. Waardoor het verblijf nog aantrekkelijker is.'
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Althans, dat dachten we toen we met 
deze portrettenreeks aan de slag 
gingen. Helaas haalde de actualiteit 
ons in. Maar met al onze goede hoop 
gevestigd op de tijd die voor ons ligt, 
die hoe dan ook uiteindelijk meer 
ruimte voor evenementen en cultuur 
zal bieden, willen we de organisatoren 
uit evenementenbranche een podium 
bieden en in de spotlight zetten. Dat wat 
ze het liefste doen en waarvan we hen 
— en onszelf — zo gunnen om weer snel 
weer te mogen doen… 

We mogen
  weer...!

Ronald Wintjens is directeur en 
programmeur van de Nederlandse 
Dansdagen. In 2020 koos de 
organisatie voor een onlineversie van 
het event Nederlandse Dansdagen. 
Dat werd zo goed ontvangen dat ze 
uiteindelijk hebben besloten dit jaar 
een hybride festival te organiseren van 
30 september t/m 7 oktober 2021. 
“Afwachten, bijsturen en opnieuw. Je weet niet wat je 
kunt verwachten en dat maakt het organiseren van een 
festival nu al een tijd heel lastig. Vorig jaar waren we één 
van de eerste organisaties die besloten hun festival online 
te organiseren. Omdat we onze bezoekers niet wilden 
teleurstellen, maar vooral om de makers een podium te 
blijven bieden, juist in een tijd waarin ze dat heel erg nodig 
hadden. Dat gaf ons als organisatie rust. Terwijl alles zo 
onduidelijk was, maakten we het voor onszelf heel concreet. 
We hebben aparte programma’s laten ontwikkelen voor 
de livestream en zetten alles op alles. Dat werd beloond. 
Mensen uit zo’n 70 landen wisten onze livestream te 
volgen. Het publiek kwam uit alle hoeken, letterlijk. Dat was 
waanzinnig om te zien. Het was een lastige tijd, waarin ik me 
vaak zorgen heb gemaakt, maar als organisatie moet en wil 
je door. De afgelopen tijd heeft ons de mogelijkheid gegeven 
te innoveren. We hebben te maken met een generatie die 
de fysieke beleving van het theater wil ervaren, met aan 
de andere kant de jongeren die ook online een beleving 
ervaren en dat prima vinden. Daar hebben we onze missie 
en visie op aangepast. We hebben ervoor gekozen dit jaar 
een hybride festival te organiseren. Hoewel het festival 
weer fysiek georganiseerd wordt, zal het een aparte 
editie zijn. Er liggen meerdere plannen klaar voor als het 
virus weer opkomt, maar ook als het verder afneemt. Het 
evenement zal kleinschaliger zijn en de optredens vinden 
op veel verschillende locaties plaats, om het publiek zoveel 
mogelijk te spreiden. De kaartverkoop onder de abonnees is 
inmiddels gestart en het ziet er naar uit dat mensen er zin in 
hebben. Ik kan zelf haast niet wachten om hen weer buiten 
te zien, unieke optredens te zien bijwonen, fysiek. Daar kun 
je achteraf niet aan sleutelen en knippen, zoals dat wel kan 
bij een volledige online voorstelling. Fysiek heeft iets rauws. 
Maar ik ben ook heel nieuwsgierig. Het voelt voor mij ook 
nog wel als een experiment: Wat kunnen we verwachten? 
Wat mag er dadelijk in september? Lineair denken gaat niet 
meer. Terwijl je eerst op basis van tabellen en cijfers vooruit 
kon kijken, is dat sinds de komst van corona heel moeilijk. 
Je weet het gewoon niet. Ik kijk er het meest naar uit om 
het publiek te ontmoeten, om dan te voelen en te weten 
waarvoor en voor wie je het doet. Tijdens een voorstelling 
weer achter in de zaal zitten, ervaren wat het doet met het 
publiek. Een droomscenario zou zijn om ze weer te zien 
juichen. Terwijl dat ooit zo vanzelfsprekend was.”

RONALD
  WINTJENS

Portrettenreeks
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Roos Aerts is freelance uitvoerend producent en werkt 
onder andere mee aan de productie voor Solar, Bruis, 
MAAS! en Koningsdag 2022. Haar volle agenda ging naar 
een lege agenda en weer opnieuw naar een volle agenda. Ze 
liet de evenementenbranche even voor wat het was en dook 
de film- & musicalwereld in. Maar ze zou heel blij zijn als de 
evenementen langzaam weer op gang komen. 

“Nee zeggen tegen een klus kan ik niet. 
Totdat Toneelgroep Maastricht mij vlak 
voor corona benaderde. Ik moest deze keer 
echt nee zeggen, omdat ik er gewoon geen 
tijd voor had. Toen kwam corona en kon ik 
de ene streep naar de andere streep door 
mijn lopende projecten zetten. Toneelgroep 
Maastricht benaderde me direct weer: ‘Je 
kunt nu niet ontkennen dat je een lege 
agenda hebt.’ Ik was bang om in het theater 
te verdwijnen, enkel nog theaterproducties 
te doen, maar besloot het toch te doen. En 
wat blijkt, ik heb nog geen één keer in het 
theater gezeten. We hebben een web-serie 
gemaakt en een kleine en grote film. Naast 
evenementen, opera en theater, kan ik nu 
ook zeggen dat ik een film heb gemaakt. 

 ROOS
AERTS

Roy Packbier is eigenaar van The 
Pepr Company en organiseert onder 
andere twee grote evenementen: 
de Amstel Gold Race en Tour de 
Dumoulin. Zijn agenda was vorig jaar 
nagenoeg leeg, maar zijn team en 
hij zaten niet stil. Ondanks corona 
konden er toch een paar evenementen 
doorgaan.
“Het afgelopen jaar was vooral heel veel in scenario’s 
denken en coronaplannen maken. Voor een evenement 
lagen soms wel drie of vier plannen klaar. Dat heeft 
ervoor gezorgd dat we niet stil hebben gezeten. Ondanks 
dat de agenda akelig leeg was, hebben we vorig jaar 
september een mooie toertocht kunnen organiseren. 
Helemaal coronaproof. Dit jaar hebben we er ook al een 
evenement opzitten: de Amstel Gold Race die afgelopen 
april – midden in de derde golf - plaatsvond.  Niks mocht, 
alleen topsport wedstrijden, dus kregen wij op 8 maart 
2021 definitief een ‘go’. Toen hadden we nog precies vijf 
weken om het te organiseren. Normaal start de Amstel 
Gold Race op het Vrijthof, dat hebben we deze keer 
anders moeten doen. We mochten de race niet door 
het centrum laten gaan en er mocht geen publiek zijn, 
waardoor het een kleine route van 20 kilometer werd 
die de wielrenners 12 keer moesten afleggen. De NOS 
zond de wielerwedstrijd al vanaf half 9 ’s ochtends uit, 
iets wat normaal pas vanaf de middag wordt gedaan. 
Hierdoor zijn Maastricht en Valkenburg de hele dag goed 
in beeld gekomen en onze sponsoren dus ook. Zo blijkt 
maar weer dat ieder nadeel weer zo z’n voordeel heeft. 
De motivatie is er nog steeds, al snak ik wel naar het 
einde. Zolang er nog coronamaatregelen zijn, moeten 
we rekening houden met aangepaste evenementen. 
Anders dan we gewend zijn. Dat is gewoon zo. Maar ik 
vermoed – als de cijfers weer afnemen en er blijvende 
versoepelingen komen – dat het snel weer teruggaat naar 
het oude. Allereerst moeten we het vertrouwen weer 
terugkrijgen dat de aanpak werkt en we niet plots weer 
in een nieuwe golf terecht komen en alles weer op slot 
moet. We zijn volop in gesprek met de gemeente, want 
er mag weer iets georganiseerd worden. Maar niemand 
weet hoe en wat we kunnen verwachten. We gaan ervan 
uit dat de evenementen die we vanaf oktober organiseren 
weer relatief normaal kunnen verlopen, liefst zonder 
extra maatregelen, maar met dit virus weet je het maar 
nooit. Gelukkig liggen de coronaplannen B, C en D van 
vorig jaar er nog. Het coronavirus zal ons nog wel even 
bezighouden, verwacht ik. Ondanks die onzekerheid kijk 
ik er enorm naar uit. Vooral naar het moment na afloop 
van een evenement, waarop we samen een biertje drinken 
met het team. Die ontlading, dat mis ik enorm. Ook in 
het voortraject. Normaal kwamen we altijd samen, liep 
iedereen op kantoor in en uit. Die binding, dat teamgevoel, 
dat is er niet meer. Hopelijk komt daar snel verandering 
in en kunnen we weer een toost uitbrengen na een event. 
Gewoon gezellig samen!”

ROY
PACKBIERDoor corona zijn er nieuwe dingen op mijn 

pad gekomen. Op dit moment ben ik bezig 
met de productie van de musical ‘Dagboek 
van een Herdershond’. Mijn allereerste 
musical. Daarna heb ik toch wel zo’n beetje 
alles gedaan, denk ik! En langzaam beginnen 
de producties van evenementen ook weer 
te lopen. Al blijft het enorm onzeker. Ik 
ben betrokken bij de organisatie van Bruis, 
Koningsdag, MAAS! en ga zo maar door. Er is 
inmiddels weer sprake van een volle agenda. 
Ik houd ervan. Ik vind het heerlijk om met 
1000 dingen tegelijk bezig te zijn. Mijn agenda 
kun je vergelijken met een festival: het loopt 
allemaal door elkaar heen en overal is er wel 
iets te doen. Maar hoe die agenda er over een 
paar weken uitziet, blijft steeds de vraag. Ik 

denk dat we het maar gewoon moeten gaan 
doen en moeten gaan zien. Het is nu vooral 
een gekke tussenperiode. Ik kan me nog niet 
helemaal voorstellen dat we Koningsdag 
kunnen vieren zonder regels. Of geen 1,5 
meter afstand meer hoeven te houden. Maar 
ik denk dat het ook heel snel went, dat we 
volgend jaar denken: ‘Och ja, weet je nog 
toen…’. Ooit dacht ik dat feestjes altijd wel 
door zouden gaan. Want het sociale leven, dat 
is er altijd wel. Maar dat bleek toch niet zo 
vanzelfsprekend als ik dacht. Dit hadden we 
met z’n allen nooit verwacht. Ik besef dat ik 
geluk heb gehad dat ik in de tussentijd druk 
ben geweest, fysieke producties heb gedaan 
en toffe projecten heb uitgevoerd. Ik kon 
gewoon doorwerken. Omdat ik altijd overal 
‘ja’ op heb gezegd, nooit was me iets te veel. 
Daar heb ik de afgelopen tijd de vruchten 
van geplukt. Ik kan niet wachten om weer op 
een leeg veld of in een lege zaal te beginnen 
en weer met een leeg veld of een lege zaal 
te eindigen. Het moment van afbreken is net 
zo leuk als het opbouwen. Als je het niet zou 
hoeven afbreken, zou het veel minder leuk 
zijn. Ieder project heeft een eigen reden om 
naar uit te kijken, dus ik kijk uit naar álles! Nu 
nog hopen dat evenementen weer gewoon 
door kunnen gaan.”
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Organisator en programmeur Giel 
Coenen verzorgt al meer dan 30 
jaar JekerJazz, het laagdrempelige 
muziekfestival in Maastricht. Vorig 
jaar ging er een grote streep door alle 
plannen, maar dit jaar hoopt hij het 
weer te mogen organiseren met en 
voor de stad. Wanneer? Dat blijft nog 
even afwachten.
“Afgelopen jaar was alles voor niets en heeft het vooral 
heel veel energie gekost. Iets waar JekerJazz normaal 
juist voor zòrgt. Wat we dit jaar gaan doen is nog maar 
de vraag. Hoewel de voorbereidingen normaal in april 
starten, wachten we voorlopig nog af. Het is te vroeg. 
Want het is nog maar de vraag of we het virus in de hand 
hebben. Maar één ding is zeker, JekerJazz moet blijven. 
Het is een begrip in Maastricht. Dat moet er zijn, dat moet 
doorgaan. Voor de stad, voor iedereen. Het zal hoe dan ook 
georganiseerd worden, maar het zal niet makkelijk worden. 
We krijgen geen subsidie en vragen geen entreeprijs, 
waardoor we met niets, iets moeten doen. Dat deden we 
vóór corona ook al, alleen is het dit jaar nog lastiger. De 
horeca is net als de evenementensector zwaar getroffen, 
wat de uitdaging groter maakt. Maar als we het doen, dan 
doen we het zoals vanouds. Met hetzelfde gevoel, dezelfde 
ambiance, de mix aan muziekstijlen en gratis toegankelijk 
voor iedereen, dat zal nooit veranderen. Onze visie is dat 
iedereen moet kunnen genieten van muziek. JekerJazz 
is eigenlijk een beetje van ons allemaal. We moeten het 
samen doen. Onlangs plaatste ik een bericht op Facebook, 
of JekerJazz moet doorgaan. Daar werd enorm enthousiast 
op gereageerd. Dat belooft veel goeds. Vorig jaar vond 
voor het eerst in jaren geen JekerJazz plaats. Een rare 
gewaarwording, maar het gaf me ook even rust. Normaal 
ben ik heel druk bezig met de voorbereidingen. Jaar in, 
jaar uit. Afgelopen jaar ben ik meerdere keren op de motor 
naar de Ardennen gegaan. Ik ben me veel meer gaan 
beseffen wat belangrijk is: gezond zijn. We zijn hard met 
onze neus op de feiten gedrukt, dat voel je aan alles. Het 
virus heeft een enorme impact gehad op ons allemaal. Ook 
heb ik in de tussentijd veel voor de stad gedaan. Ik zit in 
de organisatie van BorrelNoten, waar ik net als vorig jaar 
ook dit jaar het programma mede heb mogen vormgeven 
en ik ben betrokken bij MAAS!. Elkaar helpen, daar gaat het 
om. Zodat als JekerJazz dadelijk weer georganiseerd gaat 
worden, ik daar ook weer iets voor terugkrijg en andere 
organisaties ons een hart onder de riem steken. Ik kijk 
het meest uit naar het moment dat we die ‘geheimzinnige 
vijand’ overwonnen hebben. De interactie met mensen 
weer kunnen opzoeken, verbinding maken onderling en 
samen in een vol café kunnen staan terwijl er een band 
speelt. Tijdens JekerJazz is het normaal één grote gezellige 
boel, iedereen kletst en lacht met elkaar. Die binding heb ik 
gemist. Ondertussen ben ik met mijn band weer volop aan 
het repeteren en dat is geweldig. Laat staan als we weer 
voor publiek gaan spelen. Hoe fantastisch moet dat dan wel 
niet voelen?”

GIEL
     COENEN

 FONS
DEJONG

Fons Dejong, projectleider van Musica Sacra, zette vorig 
jaar alles op alles om het festival door te laten gaan. 
Met succes. In 2020 vond Musica Sacra – met de nodige 
maatregelen - live plaats. Ook dit jaar is het al zeker 
dat Musica Sacra weer doorgang zal vinden en wel van 
woensdag 22 t/m zondag 26 september 2021.

“Kunst moet live zijn. Dat moet je live 
beleven. Vanuit die gedachte hebben we 
ervoor gezorgd dat Musica Sacra afgelopen 
jaar door kon gaan. Omdat er vorig jaar 
toch nog wel wat angst was rondom corona, 
hielden mensen zich goed aan de regels. Het 
publiek, de artiesten, de locaties: iedereen 
was goed voorbereid. We werkten met 
vakken en vaste plaatsen en hadden extra 
vrijwilligers. Dankzij die maatregelen werd 
er een soort rust gecreëerd. Normaal was 
er regelmatig sprake van gedrang, mensen 
die rennen omdat ze vooraan willen zitten. 
Iets wat me goed is bijgebleven, is de 
vooraankondiging van Musica Sacra 2020. 
Wie herinnert het zich niet: Maastricht 
tijdens de lockdown. De stad was leeg, 
stil en verlaten. Maar daardoor kwam de 
charme van de stad ook weer tot uiting, je 

kreeg de kans om weer eens naar boven te 
kijken en de prachtige historische gebouwen 
en gevelstenen te bekijken. Een bijzonder 
fenomeen. Als organisatie hebben we toen 
besloten posters van het festival op te hangen 
in de stad. Die vielen enorm op, omdat het 
verder zo leeg was. Het thema ‘Aanvaarding 
& Berusting’ paste goed bij de tijd waarin 
we leefden, net als het thema dit jaar. We 
bedenken deze thema’s een keer in de vijf 
jaar. Op de een of andere manier sluiten ze 
altijd enorm mooi aan. Dit jaar is het thema 
‘Moeder Aarde’. Net als vorig jaar blijven 
we op 1,5 meter afstand en willen we niet 
werken met test- of vaccinatiebewijzen. We 
willen de privacy van iedereen waarborgen. 
We verwachten meer publiek en organiseren 
daarom meer. Meer gezelschappen, meer 
locaties om de spreiding te bevorderen. Eén 

van de hoogtepunten dit jaar is het kunstwerk 
‘Gaia’ in de Maastrichtse Gashouder. Een 
immens grote aardbol die nog nooit eerder 
in Nederland is vertoond, echt een waar 
spektakel. Ik ben en blijf positief dat alles 
net als vorig jaar goed verloopt en door kan 
gaan. Dat ben ik in de afgelopen tijd over 
het algemeen gebleven. Optimisme zit in 
mijn natuur. Naast projectleider voor Musica 
Sacra, werk ik als programmeur bij Theater 
aan het Vrijthof. Ook dat viel weg. Ik ben de 
sociale dienst gaan helpen en heb samen met 
anderen de buurtgroentetuin onderhouden. 
Was ik vrij dan wandelde ik naar Aken, Vaals, 
Sittard, Luik of Bocholtz. Alleen het terrasje 
met een portie bitterballen na afloop ontbrak, 
maar ik heb mijn tijd goed om gekregen. 
Nu voelt het heel goed om er weer te zijn, 
gewoon hier in het theater. Het meest heb ik 
het contact met publiek gemist. Dat praatje 
na afloop, elkaar begroeten, even een glaasje 
drinken samen. Maar ook het contact met 
collega’s. Normaal kwamen we iedere maand 
samen met de organisatie van Musica Sacra, 
nu hebben we elkaar al maanden niet gezien 
en gaat alles via Teams. Het dynamische dat 
heb ik gemist en hoop ik snel weer te gaan 
ervaren. We zien elkaar sowieso tijdens 
Musica Sacra 2021!” | W!M

We mogen
  weer...!



24 25

herfst 2021W!M 35

Musical spektakel van en op Limburgse bodem

Het is de eerste samenwerking tussen Toneelgroep Maastricht 
en musicalproducent Albert Verlinde, het gaat over een 
verhaal dat zich afspeelt op Limburgse bodem én het wordt 
een van de grootste Nederlandse musicalproducties van 
komend seizoen. Volgend jaar mei moet het gaan gebeuren 
en zal het spektakelstuk ‘Dagboek van een Herdershond’ te 
zien zijn in MECC Maastricht. Een productie waar niemand 
omheen kan, als het aan theatermaker Servé Hermans en 
musicalproducent Albert Verlinde ligt. 

Het moest zo zijn. Een klassiek voorbeeld 
van ‘twee zielen, een gedachte’. Zo 
omschrijven de heren het zelf. Bij beiden 
stond het verhaal van ‘Dagboek van een 
Herdershond’, namelijk op de lijst om iets 
mee te doen, maar beiden zochten ook nog 
naar de juiste manier waarop. Albert: “Als 
musicalproducent ben ik altijd op zoek 
naar verhalen om te vertellen. En dan in 
het bijzonder verhalen die het Nederlandse 
publiek in het hart sluit. ‘Dagboek van een 
Herdershond’, gebaseerd op de gelijknamige 
serie uit de jaren zeventig, is zo’n verhaal 
en stond bij mij al heel lang op de lijst." 
Servé: “Ook binnen Toneelgroep Maastricht 
is het een titel die zo nu en dan in ons 
gezelschap voorbij kwam. Het is immers 
een fantastische vertelling over onze regio; 
over dat rijke Roomse leven, gekoppeld 
aan de opkomst van de mijnindustrie. Een 
kern van wie wij zijn, iets wat de ziel van de 
Limburgers raakt. Ik heb altijd gedacht: ‘Als 
iemand er iets mee moet doen, dan zijn wij 
het wel’.”

Juiste moment
“De vraag was alleen hoe,” vervolgt Servé 
zijn verhaal. “Hoe zet je zo’n groot gevoel 
neer, in een theateromgeving zoals we 
die normaal gesproken gewend zijn bij 
Toneelgroep Maastricht? Toen ik Albert tegen 
het lijf liep en een musicalvorm ter sprake 
kwam, klopte het. Ieder verhaal heeft een 
eigen podium nodig. En soms is zo’n verhaal 
te groot voor een regulier theater, zoals in 
dit geval.” Albert: “Daar komt ook nog eens 
bij dat ‘spektakel musical’ op dit moment 
heel geliefd is. Want dat is wel wat we met 
deze productie gaan doen. Denk daarbij aan: 
75 mensen op het podium, een complete 
muziekkorps, processies en paardenkarren 

erbij. Ook zien we in de musicalwereld een 
opkomst van verhalen vanuit de regio die 
verbinden en mensen echt raken. Zoals 
‘Stormruiter’ in Friesland bijvoorbeeld 
of ‘Het Pauperparadijs’ in Veenhuizen en 
‘Hanna van Hendrik’ in Drenthe’.”

MECC als theater
Daarmee is dit dus het juiste verhaal, op het 
juiste moment. Maar wel een samenwerking 
en setting die volledig nieuw is aan beide 
kanten. Dat maakt het wel spannend, toch? 
Servé: “Ja, maar hoe mooi is dat! Voor ons 
is dit een enorme leerschool. Het gaat om 
een schaalgrootte waarop Toneelgroep 
Maastricht nooit eerder heeft gewerkt. En 
tegelijkertijd praten we over hetzelfde vak en 
spreken we dezelfde taal." Albert: “Het zorgt 
voor goede energie over en weer.” En dat op 
een plek die perfect past in alle opzichten. 
Want met de plannen zoals die er liggen voor 
dit stuk, is ruimte essentieel. Zo legt Verlinde 
uit. “Het MECC is dus uitermate geschikt. 
Het feit dat er vorig jaar plannen voor het 
M-Theater zijn ontwikkeld, heeft daar zeker 
bij geholpen. MECC heeft daarmee laten 
zien dat het de allure van een theater kan 
neerzetten. Daar maakt deze productie 
straks dankbaar gebruik van.” Servé: “MECC 
is bovendien een plek die je helemaal zelf 
kunt invullen met alles zoals we dat nodig 
hebben. Dat kan bij een theater natuurlijk 
niet.”

De grootste nieuwe Nederlandse musical van 
komend seizoen
Over de vraag of een Limburgs verhaal 
als dit interessant genoeg is voor heel 
Nederland zijn de heren het unaniem eens.  
Albert: “Het verhaal is zo groot en zo bekend, 
dat trekt echt mensen uit het hele land." 

Servé: “Ieder verhaal heeft een oorsprong en 
een plek waar het zich afspeelt. Het feit dat 
het in Limburg afspeelt, betekent niet dat het 
geen herkenbaar verhaal is. De thematiek 
spreekt iedereen aan. Dat blijkt ook wel uit 
het succes van de serie.”

Ziel van de zuiderling
De ziel van de zuiderling, zoals het verhaal 
dat met zich meedraagt, is volgens de 
heren ook voelbaar in samenwerkingen die 
nu al tot stand komen hier in het zuiden. 
Servé: “Heel mooi om te ervaren met welk 
enthousiasme er nu al gereageerd wordt 
en de initiatieven die we zien ontstaan. Dat 
het nu al zo leeft, dat belooft alleen maar 
veel goeds.” De musical zal gedurende twee 
maanden te zien zijn in het MECC. Of er al 
wordt ingezet op verlenging, daarover zijn 
de heren voorzichtig. “Twee maanden, met 
zo’n 7 tot 8 voorstellingen per week, dan heb 
je het over zo’n 80.000 bezoekers in twee 
maanden,” aldus Albert. “Dat is echt al heel 
behoorlijk, laten we daar maar eens mee 
beginnen.  Maar ja, je hebt het natuurlijk 
wel over een compleet nieuwe musical. De 
grootste nieuwe Nederlandse musical van 
komend seizoen.” Servé: “Nog niet eerder 
was er zo’n grote productie in Limburg. 
Het voelt voor mij hoe dan ook als een 
jongensboek, dat dit kan!” | W!M

De musical ‘Dagboek van een Herdershond’ 
gaat op zaterdag 7 mei 2022 in première. 
Kijk voor meer informatie en tickets op 
dagboekvaneenherdershond.nl.

DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND
HANS KERCKHOFFS JR. 

STOPT ALS VOORZITTER VEBM 
Voorzitter Hans Kerckhoffs jr. stelt zich tijdens de komende 

ledenvergadering in het najaar niet meer herkiesbaar 
als voorzitter van de Vereniging Eigenaren Binnenstad 

Maastricht (VEBM). Na negen jaar is het tijd voor een nieuw 
gezicht, zo stelt Kerckhoffs zelf. De vereniging is op zoek 

naar een opvolger.

"Iedere functie kent een houdbaarheid, zeker 
een functie als deze,” aldus Kerckhoffs 
over de reden van zijn vertrek. Met 
veel plezier vervulde hij de functie van 
voorzitter sinds 2012. Er ging beslist veel 
tijd en energie in zitten, maar het bracht 
hem bovenal veel plezier en voldoening. 
“We hebben mooie successen geboekt. 
Toen we als nieuw bestuur begonnen, was 
dat in een periode waarin de vereniging 
na een ietwat stille periode nieuw leven 
werd ingeblazen. We hebben er vanaf dat 
moment met zijn allen hard aan gewerkt 
om verder uit te groeien tot een serieuze 
partner voor gemeente, ondernemers, 
centrummanagement, vastgoedeigenaren en 

belangenverenigingen. Met een achterban 
die daadwerkelijk ‘body’ heeft en stabiel en 
stevig staat,” zo vertelt hij als hij terugkijkt 
op zijn jaren als voorzitter. De cijfers liegen 
er niet om. Van een club van 60 leden 
groeide VEBM uit naar een vereniging van 
meer dan 200 leden. “We vertegenwoordigen 
de eigenaren van ruim 700 panden in 
het centrum met een totale kadastrale 
oppervlakte van 150.000 m².”

Speler en stem van formaat
“Maar dat zijn nog alleen de harde 
cijfers,” gaat Kerckhoffs verder. “Met een 
diversiteit aan leden, groot en klein, lokaal 
en (inter)nationaal, zijn we daarnaast 
ook daadwerkelijk uitgegroeid tot een 
serieuze speler en partner voor de stad. We 
behartigen de belangen en vormen samen 
daadwerkelijk een stem van formaat.” Waar 
hij het meest trots op is? “Die groei, in brede 
zin, maar ook zaken als de interessante 
collectieve opstalverzekering die we 
gerealiseerd hebben voor onze leden. En 
ook: onze betrokkenheid bij ontwikkelingen 
als de verruiming van de winkeltijden (lees: 
invoer van wekelijkse zondag openstelling) 
en het meedenken over de invulling van het 
bestemmingsplan Sphinxkwartier. Stuk voor 
stuk mooie ontwikkelingen.”

Crisis & kansen
Hij laat de club dan ook met een goed 
gevoel achter. Ook al is dat in een behoorlijk 
turbulente tijd. Kerckhoffs: “Het is beslist 
een van de meest uitdagende tijden die 
we als vereniging doormaken. Dat er als 
gevolg van deze crisis, dingen ingrijpend 

gaan veranderen en herontwikkelingen gaan 
plaatsvinden, dat staat vast. Maar Maastricht 
kent zoveel veerkracht dat we er heilig van 
overtuigd zijn dat we hier als stad goed 
en misschien zelfs beter uit gaan komen.” 
Bovendien brengt het volgens Kerckhoffs 
ook kansen met zich mee.
“De vereniging is in mijn ogen klaar voor 
een volgende stap. Op de agenda voor 
de komende periode staat onder andere 
een professionaliseringsslag. Die moet 
er met name aan bijdragen dat we in de 
toekomst richting de politiek nog meer 
als inhoudelijke gesprekspartner worden 
gezien en ingezet. Zeker met het oog op 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
De bestuursleden van onze vereniging 
staan daadwerkelijk met beide benen in de 
dagelijkse praktijk. Onze kennis en ervaring 
is daarmee heel waardevol voor andere 
partijen.”

Profiel opvolger
In de profielschets voor de nieuwe kandidaat 
is deze ambitie dan ook meegenomen. De 
zoektocht naar een opvolger is inmiddels 
opgestart. Kerckhoffs: “Graag wil ik bijdragen 
aan het vinden van een nieuwe voorzitter. 
De vereniging en ik hebben er baat bij dat 
er een goede opvolger komt, in meerdere 
opzichten. Ik wens de vereniging veel succes 
en voorspoed toe.” | W!M

Vacatures voorzitter en 
bestuurslid VEBM
Wegens het aankomend vertrek van 
bestuurslid John Paulus is VEBM 
naast de vacature van voorzitter ook 
op zoek naar een nieuw bestuurslid. 
Bij voorkeur met een brede horeca 
achtergrond.

'Op de agenda voor de komende periode staat o.a. een 
professionaliseringsslag. Die moet er met name aan 
bijdragen dat we richting de politiek nog meer als 
gesprekspartner worden gezien en ingezet.'
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Universiteit Maastricht
komt naar je toe

Met de ingebruikname van het Tapijnterrein als nieuwe 
onderwijslocatie vorig jaar, is Universiteit Maastricht een mooie plek 
in het centrum van Maastricht rijker. Een plek die letterlijk zo dicht bij 
de stad, haar bewoners en bezoekers ligt, dat de onderwijsinstelling 
dit graag benut om nog meer een brug te slaan tussen universiteit 
en de stad. Om zo de deuren als het ware open te gooien voor een 

breder publiek. Na de zomer wordt dan ook gestart met een speciaal 
programma hiervoor. Valerie Ruijpers, programmeur events voor 

Universiteit Maastricht, vertelt erover. 

Kun je iets meer vertellen over het 
activiteitenprogramma waarmee jullie in 
september willen starten?
“In eerste instantie starten we met het 
geven van rondleidingen waarin we 
meer laten zien van en vertellen over 
het huidige gebruik van de Tapijn alsook 
een stukje historie. Deze rondleidingen 
zullen voor iedereen toegankelijk zijn na 
aanmelding. Verder zijn er tal van ideeën 
om te organiseren als de maatregelen het 
weer geheel toelaten. Denk aan open dagen, 
lezingen en presentaties over onderwijs 
en onderzoek binnen UM. Maar ook 
kindercolleges voor basisschoolleerlingen, 
een Collegetour (studenten gaan in gesprek 
met ondernemers in de stad), mogelijkheden 
om te sporten en bewegen op de appèlplaats, 
muziek in de serre en activiteiten als ‘Park & 
Read’ en kleinere tentoonstellingen staan op 
onze lijst.” 

Vanwaar de behoefte om het Tapijnterrein op 
deze manier open te stellen?
“Het gebied van de voormalige Tapijnkazerne 
is de laatste jaren veranderd in een 
openbaar park, met gebouwen die bedoeld 
zijn voor onderwijs, onderzoek en horeca 

voor een breed publiek. Een plek waar 
de studenten, bedrijven en inwoners van 
de stad elkaar ontmoeten. Universiteit 
Maastricht heeft op deze plek als doel meer 
naar buiten te treden en de bewoners te 
tonen wat er binnen de UM speelt. Deze 
actieve en uiteenlopende programmering is 
erop gericht Tapijn als nieuwe locatie van de 
Universiteit Maastricht op de kaart te zetten. 
Het gebied kent bovendien een heel rijke 
historie. Ons uitgangspunt is dan ook om 
deze te behouden en te beleven, dat zie je 
terug in de programmering.” 

Wat is het doel van het organiseren van deze 
activiteiten?
“Het Tapijnterrein moet een verbinding 
vormen tussen de universiteit en de stad. 
Het openbare park met daarin de UM 
gebouwen moet zorgen voor openheid en 
uitwisseling tussen faculteiten, universiteit 
en de stad, tussen studenten en bewoners. 
‘Tapijn als open leerlandschap’ biedt ruimte 
voor diverse functies vanuit Universiteit 
Maastricht, maar is ook een uitnodiging voor 
andere partijen om het gebied mede vorm 
en invulling te geven, waaronder andere 
onderwijspartners, startende bedrijfjes en 

culturele instellingen. Daarom bieden we 
in onze programmering volop ruimte voor 
aanvragen en samenwerking met andere 
partijen.”

Voor wie zijn deze activiteiten?
“Met dit programma zetten we de deuren 
open en heten we dus vooral ook niet-
studenten van harte welkom. Dan moet 
je denken aan bewoners en ondernemers 
in Maastricht, onder andere vanuit de 
omliggende wijken als Jekerdal, het 
Villapark, Sint-Pieter en de binnenstad. Maar 
ook scholen en toekomstige studenten of 
studenten van andere onderwijsinstellingen. 
Het is van belang dat deze groepen worden 
betrokken bij het gebied en de mogelijkheden 
van Tapijn.”

Hoe ziet het er in de praktijk uit, kunnen we 
ons al aanmelden? 
“De rondleidingen zullen op vaste 
momenten gepland worden, en zijn op 
aanvraag mogelijk voor groepen. Voor de 
overige zaken zijn op dit moment nog geen 
vaste dagen gepland. Sommige zullen 
eenmalig plaatsvinden, maar er zullen ook 
terugkerende activiteiten zijn. | W!M

(na de zomer)

Over Tapijn
De Tapijnkazerne biedt ruimte aan onderwijs 
en onderzoek. De School of Business en 
Economics, UMIO en de Universiteitsbibliotheek 
maken gebruik van de faciliteiten. Er zijn 
studieplekken en collegezalen beschikbaar voor 
iedere faculteit. De gebouwen zijn voorzien 
van twee collegezalen, onderwijsruimtes ter 
ondersteuning van Probleemgestuurd Onderwijs 
en nieuwe learning spaces voor studenten.
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Burgemeester Penn over actualiseren stadsvisie

MEEDENKEN OVER 
MAASTRICHT VAN MORGEN

Waarom een nieuwe Stadsvisie?
“De stadsvisie is het overkoepelende 
document voor alle plannen en projecten 
waar de stad de komende jaren aan werkt. 
We hadden een stadsvisie, die liep tot 2020. 
Bij het vormen van de nieuwe coalitie in 2018 
is vastgesteld dat er een nieuwe stadsvisie 
moest komen, tot 2040. Het ontwikkelen 
hiervan is uitgesteld omdat het belangrijk 
was dat de contouren van de omgevingsvisie 
eerst moesten vaststaan voordat we 
vorm konden geven aan de stadsvisie. 
De ontwikkeling van die omgevingsvisie 
liep door corona vertraging op, dus daar 
hebben we op moeten wachten. Inmiddels 
is de ‘Omgevingsvisie Maastricht 2040’ 
vastgesteld en werken we nu dus aan een 
nieuwe stadsvisie. Het streven is om dit 
jaar met die visie te komen, zodat we, als 
er medio volgend jaar een nieuw college 
en gemeenteraad is, een richting gevend 
document gereed hebben. “

Een visie tot 2040, dat klinkt nog heel ver 
vooruit. Is het nog wel van deze tijd om zover 
vooruit te kijken? Als we door corona iets 
geleerd hebben, is het dat alles zomaar kan 
veranderen...
“Ja, juist wel. Uiteraard betreft het een 
vergezicht en kan er veel gebeuren, maar 
toch is het belangrijk om met elkaar een 
stip op de horizon te hebben. Iets waar we 
samen naartoe werken, dat houvast biedt 
en op basis waarvan je sturing kunt geven 
bij de inhoud van beleid. De stadsvisie 
is geen dichtgetimmerd plan, maar een 
schets van de toekomst die helpt om onze 
beleidsplannen straks vorm te kunnen 
geven. Zie het als een hulpmiddel om hoger 
liggende doelen te stellen. Bovendien 
moeten we nu al nadenken over zaken die 
een lange adem hebben, waar we tijd voor 
uit moet trekken en die niet op korte termijn 
te realiseren zijn.”  

De aanpak, om het samen met de stad te 
doen, wordt flink benadrukt. Waarom is die 
participatie zo belangrijk?
“Zeker bij grote kapstokdocumenten als deze 
visie, en zeker ook in een tijd waarin we nu 

De gemeente Maastricht werkt aan het actualiseren van de stadsvisie, de economische 
visie en de sociale visie. Dat doet ze niet alleen maar samen met de stad, haar inwoners 
en ondernemers. De visies gaan immers in op vragen over de toekomst die ons allemaal 
aangaat. In wat voor stad wil je in 2040 wonen, werken en leven? Wat wil je graag houden 
zoals het is? En wat zou je liever veranderen?  In gesprek met burgemeester Annemarie Penn 
en projectleider Tim van Wanroij geven zij een update over de ontwikkeling van die visie en 
benadrukken ze nog maar eens hoe waardevol de input vanuit ondernemers in dit traject is. 

leven, is het voor ons eigenlijk volkomen 
vanzelfsprekend om het samen te doen. 
Zonder de buitenwereld kunnen we niks. We 
kunnen als gemeente geen visie ontwikkelen 
zonder te weten wat er leeft en speelt, de 
burger heeft daarin een centrale rol. De 
vraagstukken waarmee we te maken hebben, 
worden steeds complexer. Dat vraagt om 
samenwerking met partijen en daar moet je 
in een vroeg stadium mee beginnen. Alleen 
dan hebben we straks ook echt een visie 
van en voor de stad, met ambities die breed 
gedragen worden.”

In jullie communicatie wordt gesproken over 
een potloodschets die er nu ligt. Wat is de 
huidige stand van zaken?
“Om bij de eerste aanzet voor de stadsvisie 
te komen, zijn we niet helemaal bij nul 
begonnen. Er zijn al zaken die we hebben 
kunnen vaststellen op basis van analyse en 
ervaring. Met die inhoudelijke vertrekpunten 
hebben we een potloodschets voor de 
visie opgesteld. Deze wordt de komende 
tijd aangevuld met de opbrengst vanuit 
het participatietraject. Afhankelijk van die 
opbrengst kunnen we gaan gummen, zaken 
vastleggen en toewerken naar een definitief 
document.” 

Hoe staat het met de participatie, is er 
voldoende animo om mee te denken vanuit 
de stad?
“We hebben het participatietraject 
opgesplitst in twee fases. Een voor de 
zomer en een erna.  In juni en juli waren 
er vier mogelijkheden om mee te doen. 
Er zijn gesprekken geweest en hebben 
wandelingen plaatsgevonden waarbij input 
is opgehaald. Daarnaast is het voortdurend 
mogelijk om schriftelijk en digitaal input in 
te dienen. Uiteraard willen we graag dat er 
veel mensen meedenken en meedoen. Hoe 
meer, hoe beter, maar aan de andere kant 
zeggen aantallen niet altijd iets. Elke stem 
telt en één goede tip, een advies of idee of 
kan heel waardevol zijn. Dat neemt niet weg 
dat het soms best een uitdaging is en vraagt 
om maatwerk, om zoveel mogelijk mensen 
te bereiken en erbij te kunnen betrekken. 
Tegelijkertijd is juist het contact met de stad 
heel mooi in dit proces.”

Burgers in Maastricht worden opgeroepen 
om mee te denken. Hoe zit het met 
ondernemers, wat kunnen zij nog doen?
“Het is vanzelfsprekend dat ondernemers 
belang hebben bij dit traject en baat hebben 
bij een goede balans tussen wonen, werken 
en leven in de stad. We nodigen iedere 
ondernemer in de stad uit om mee te denken 
en van zich te laten horen. Dat kan door 
actief deel te nemen aan de bijeenkomsten 
die we hiervoor organiseren, maar kan ook 
door digitaal input in te sturen (via www.
thuisinmaastricht.nl/doe-mee/maastricht-
van-morgen).” | W!M

'DE VRAAGSTUKKEN WAARMEE 
WE TE MAKEN HEBBEN, WORDEN 

STEEDS COMPLEXER. DAT VRAAGT OM 
SAMENWERKING MET PARTIJEN EN 

DAAR MOET JE IN EEN VROEG STADIUM 
MEE BEGINNEN. ALLEEN DAN HEBBEN 
WE STRAKS OOK ECHT EEN VISIE VAN 

EN VOOR DE STAD.'

'DE STADSVISIE IS GEEN 
DICHTGETIMMERD PLAN, 
MAAR EEN SCHETS 
VAN DE TOEKOMST 
DIE HELPT OM ONZE 
BELEIDSPLANNEN 
STRAKS VORM TE 
KUNNEN GEVEN. ZIE HET 
ALS EEN HULPMIDDEL 
OM HOGER LIGGENDE 
DOELEN TE STELLEN.'

'UITERAARD WILLEN WE 
GRAAG DAT ER VEEL MENSEN 

MEEDENKEN EN MEEDOEN. 
ELKE STEM TELT EN ÉÉN 
GOEDE TIP, EEN ADVIES 

OF IDEE OF KAN HEEL 
WAARDEVOL ZIJN.'
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OPENBAAR LAADPLEIN IN DE 
ALEXANDER BATTALAAN

E-cars voor omwonenden, ondernemers en 
bedrijven in de omgeving

We Drive Solar heeft in samenwerking met GoodMoovs een unieke 
hub aan hun portfolio toevoegd, namelijk een bidirectioneel laadplein 
op de Alexander Battalaan 51 met 10 laadpunten voor e-cars. Op dit 

laadplein staan inmiddels een tweetal We Drive Solar deelauto’s, 
waar omwonenden, ondernemers en bedrijven in de omgeving 

gebruik van kunnen maken.

Deelmobiliteit
GoodMoovs is het grootste platform voor 
elektrische deelmobiliteit in Nederland. 
Samen met hun partner We Drive Solar 
zijn ze bezig om deelmobiliteit (vooral 
middels e-cars) voor zoveel mogelijk 
mensen en organisaties mogelijk te maken. 
De deelauto's van We Drive Solar werken 
middels het deelplatform van GoodMoovs, 
waar mensen middels een app eenvoudig 
een auto kunnen reserveren, openen en 
sluiten. 

Slimme laadpalen
Inmiddels is het eerste AC-bidirectionele 
laadplein in Limburg en wel in Maastricht 
gerealiseerd. “Wij zijn verheugd dat we 
een nieuwe hub aan ons portfolio hebben 

mogen toevoegen; op de Alexander Battalaan 
51 in Wyck. Deze hub is een bidirectioneel 
laadplein met 5 zogenaamde ‘slimme 
laadpalen’ met 10 laadpunten voor e-cars, 
waar ook de We Drive Solar deelauto's 
staan,” vertelt Didier Bollen, commercieel 
projectmanager bij GoodMoovs. “De 
laadpalen kunnen niet alleen auto's voorzien 
van stroom, maar kunnen deze ook weer 
teruggeven aan het net, bijvoorbeeld tijdens 
piekuren van elektriciteitsvraag,” vult Didier 
aan.

Klaar voor gebruik
De laadpalen zijn ook beschikbaar voor 
particulieren met een eigen e-car. Inmiddels 
zijn er een tweetal deelauto's geplaatst door 
We Drive Solar. De deelauto's zijn een Tesla 

Model 3 en een Renault Zoe. Deze deelauto's 
kunnen gebruikt worden door omwonenden, 
bijvoorbeeld als vervanging van de 2e auto, 
maar ook door ondernemers en bedrijven 
in de omgeving. “De eerste reacties van 
omwonenden zijn zeer positief - het is 
immers een langere aanloop geweest dan 
verwacht. We zien nu een gestage stijging 
in het gebruik van de auto’s. Het is ook erg 
positief om te zien dat de laadpalen door 
de omwonenden fervent gebruikt worden. 
Zo worden niet alleen het deelauto-initiatief 
maar ook de laadpalen zelf warm ontvangen 
in de buurt,” vertelt Didier. De e-cars 
worden geladen met lokale zonne-energie, 
het naastgelegen Ondernemershuis Alex51 
heeft zijn zonnepanelen met de laadpalen 
verbonden. Iets dat dit laadplein uniek 
maakt. | W!M

Gebruik maken van de deelauto's is al 
mogelijk vanaf €89 incl. BTW per maand. Dat 
is all-in; laadkosten, onderhoud, WA+Casco 
verzekering en parkeerkosten. Meer info op: 
www.wedrivesolar.nl/maastricht.html.

'De eerste reacties van 
omwonenden zijn zeer 

positief - het is immers een 
langere aanloop geweest 
dan verwacht. We zien nu 
een gestage stijging in het 

gebruik van de auto’s.'

BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE 
FIETSGEBRUIK ACTIEF VAN START

#POSIFIETS

‘Zo veel mogelijk mensen op de fiets’, zo luidt de ambitie 
van de gemeente Maastricht. En dan wel op een manier die 
veilig is voor iedereen en waarbij overlast voor anderen 
voorkomen wordt. Vanuit dit motto werd in april de 
campagne #posifiets gelanceerd. Met een uitgebreid online 
platform vol informatie en tips en daarnaast ook offline 
activiteiten, wordt vanuit deze campagne alles op alles 
gezet om op een positieve manier bewustwording te creëren 
rondom het veilig en verantwoord gebruik van de fiets in en 
rondom de stad. De campagne komt steeds meer tot leven. 
Hieronder een overzicht van acties die we in de afgelopen 
tijd voorbij zagen komen. 

Samen met studenten en ondernemers in 
actie in de Sporenstraat
Wie vaker op de fiets stapt en de auto laat 
staan, kiest voor gezondheid, voor schone 
lucht en een goed bereikbare binnenstad. 
Tegelijkertijd zorgen de soms met 
tientallen lukraak geparkeerde fietsen in de 
winkelstraten voor overlast, onveilige situaties 
en onderlinge irritaties. Ook daar vraagt 
#posifiets aandacht voor met bijvoorbeeld 
tips voor veilig fietsen en veilig stallen. Een 
goed voorbeeld daarvan is de actie waarmee 
eind juli gestart werd in de Sporenstraat. 
Samen met ondernemers en pandeigenaren/
woningcorporaties wordt ingezet op het 

bewust maken van bewoners en bezoekers 
op de onveilige situaties die in deze straat 
ontstaan door het fout parkeren van fietsen. 
Vanuit #posifiets zijn ondernemers voorzien 
van materialen (posters, flyers, etc) om de 
actie kracht bij te zetten.    

#posifiets in de etalage
Vanaf eind juli staan de etalages van het 
voormalige Hudson’s Bay-pand aan de 
Vijfharingstraat helemaal in het teken van 
vaker fietsen, veilig fietsen en veilig stallen. 
De drie grote etalages zijn omgetoverd 
tot een soort grote kijkkasten met 
‘kunstinstallaties’ over #posifiets. Ze geven 

passanten een andere, onverwachte kijk op 
fietsen in Maastricht. In de kleinere etalages 
zijn tips te lezen en is een overzichtskaart 
met fietsparkeerfaciliteiten te bekijken.

‘Obstacle Challenge’ tijdens INKOM      
Tijdens de ‘Welcome to Maastricht Market’ op 
16 augustus, als onderdeel van INKOM 2021, 
was #posifiets actief van de partij met een 
zogenaamde ‘obstacle run’. Hierbij moesten 
studenten een parcours afleggen met 
rollator of kinderwagen dat bestond uit een 
simulatie van een situatie in een winkelstraat 
met onveilig geparkeerde fietsen. Ook hier 
met als doel bewustwording te creëren van 
de onveilige situaties die ontstaan bij het 
parkeren van je fiets op plekken die niet 
hiervoor bestemd zijn. 

#posifiets op een viltje
Sinds eind augustus is #posifiets ook 
zichtbaar aanwezig in de Maastrichtse 
horeca. Bij diverse horecagelegenheden 
kom je bierviltjes tegen met daarop een 
boodschap vanuit #posifiets. | W!M

OVER POSIFIETS
De campagne Posifiets maakt onderdeel uit van de gemeentelijke actieplannen met concrete 
maatregelen en projecten voor fietsstimulering en fietsparkeren voor de komende vijf jaar. 
De plannen zijn een uitwerking van de Omgevingsvisie waarmee wordt ingezet op een 
verschuiving van de auto naar lopen en fietsen en andere duurzame vormen van mobiliteit. 
De gedragscampagne is een initiatief van gemeente Maastricht en de stadsaanpak Maastricht 
Bereikbaar. Maastricht Bereikbaar bedenkt, voert uit, coördineert in opdracht van de 
gemeente. 

Marijke Terpstra, projectleider Fietsprojecten Gemeente Maastricht:
“We hebben allemaal hart voor de fiets. En als we willen dat zaken, en niet onbelangrijk ook 
gedrag, goed op orde zijn, moeten we als gemeente vooral samen met de partners onze 
krachten bundelen en zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Het is mooi om te zien dat 
zowel ondernemers, als woning coöperaties, vastgoedeigenaren, bewoners, studenten maar 
ook bijvoorbeeld de Universiteit hierin samen optrekken.”  

Kijk op www.posifiets.nl voor tips en activiteiten.

Samen op
de fiets.

www.posifiets.nl
We gaan er lekker  
op vooruit in Maastricht. 
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