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V’R ZIEN
ZEEN US!
US!

WELKOM
TERUG...
We mogen weer, we kunnen
weer. Steeds een beetje meer.
En wat willen we graag! Ook
wij staan weer te popelen om
erop uit te gaan. Wat hebben
we de stad, zoals deze volgens
ons hoort te zijn, ontzettend
gemist. Met open deuren,
lachende ondernemers en
dynamiek van bezoekers uit
alle windstreken. Bruisend
met horeca, retail en cultuur
op zijn best. Wat wij het meest
hebben gemist en waar je ons
de komende tijd tegenkomt?
We delen het maar al te graag
met je!

RENSKE THOMAS
CULTUURPARTNER CULTURA MOSAE

WAT HEB JE
HET MEEST
GEMIST?
“Als er iets is dat
de coronaperiode
ons heeft laten
zien, dan is dat hoe
belangrijk cultuur
is voor ons welzijn en voor saamhorigheid.
Het samen beleven en delen van ervaringen
in de cultuur heb ik wel het meest gemist.
Concerten en performances waar je deel
bent van een geheel, theatervoorstellingen
met staande ovaties en de bijzondere
energie die dan in de ruimte hangt en
gedeeld wordt door het hele publiek. Met
honderden mensen om je heen meezingen
tijdens het concert van je favoriete band en
de gesprekken die ontstaan met vreemden
terwijl je wacht tot de artiest opkomt. Het
zijn de clichés, maar zo waar.”

WAT GA JE ALS EERSTE DOEN ALS
ALLES ECHT WEER HELEMAAL OPEN
IS?
“Ik ben er nog niet helemaal uit voor welk
festival in de zomer ik een ticket ga kopen.
Maar ik zal zeker snel bij Lumière te vinden
zijn voor een ‘quirky arthouse’ film.”

WAT IS JOUW ‘TO DO’ TIP VOOR DE
KOMENDE TIJD (IN MAASTRICHT)?

Advertentie Dagblad De Limburger, Januari 2022
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“Nou, ik zou er specifiek een aantal uit
kunnen halen, maar lijkt me vooral goed als
je de programma’s van al onze culturele
instellingen en organisaties naast elkaar
legt en er van elke kunstvorm eentje
uit pikt om van te gaan genieten! Naar
Karsu of Goose in de Muziekgieterij, de
tentoonstelling ‘Images of the Unconscious’
vanaf 22 maart bij Marres of naar de
landelijke première van ‘Een meeuw’,
de nieuwe voorstelling van Toneelgroep
Maastricht in het Theater aan het Vrijthof.
En als je wilt zien hoe al deze instellingen
en meer op een mooie manier bij elkaar
komen en een weekend vol fantastisch
programma neerzetten, noteer dan 8-11
september alvast in je agenda voor festival
MAAS! Laten we inhalen wat we gemist
hebben de afgelopen twee jaar!”

—
“BEZOEK ELK KWARTIER
VAN DE STAD! IN DE
OUDE BINNENSTAD VIND
JE GENOEG AUTHENTIEKE
ZAAKJES. MAAR ER ZIJN
OOK ZOVEEL LEUKE DINGEN
TE ONTDEKKEN IN DE
ANDERE DELEN VAN DE
STAD.”
—
PAUL TEN HAAF
DIRECTEUR CMM

WAT HEB JE
HET MEEST
GEMIST?
“De reuring in
de stad. Al die
ondernemers die
elke dag opnieuw
hun best doen
om hun winkel of horeca bedrijf op orde te
hebben, terwijl alles tijdens de lockdown
dicht was, vreselijk. De evenementen die
onze stad zo rijkelijk kent, ze waren er niet
meer. Dat bracht een verdrietig gevoel
op momenten waarin er nagenoeg geen
bezoekers in de stad waren.”

PETRA DE WAAL MALEFIJT
PROJECTMANAGER CMM

WAT HEB JE
HET MEEST
GEMIST?
“De vrolijke
gezichten van
ondernemers.
Iedereen had het
zwaar en dat is
vreselijk om te zien. Het machteloze gevoel
dat ik zo weinig voor ze kon betekenen,
professioneel én privé, vond ik heel erg. Dus
de komende tijd zal ik weer veel te vinden
zijn in de lokale horeca en retail. Niet uit
eten kunnen gaan, was een groot gemis.
Hoewel er thuis heerlijk voor me gekookt
wordt door mijn vriend en ik het zelf ook
leuk vind om te doen. Qua shoppen heb
ik vooral gemist dat ik niet spontaan naar
een winkel kon voor een leuk cadeautje of
nog éven snel de stad in kon voor iets wat
ik nodig had. Bij mij komt het vaak op het
laatste moment aan en online shoppen is
dan ook meestal niets voor mij!”

WAT GA JE ALS EERSTE DOEN ALS
ALLES ECHT WEER HELEMAAL OPEN
IS?

“De winkels zijn feitelijk ‘weer echt helemaal
open’, dus daar heb ik mijn eerste aankopen
alweer gedaan. Een restaurantbezoek was
de afgelopen weken ‘passen en meten’. Òf
een uitgebreide lunch òf om 19.00 uur al
gaan. Naast een bezoek aan het theater, is
een mooie lange avond tafelen met vrienden
een van de eerste dingen. Ja, dát wordt
het eerste dat ik samen met Caroline mijn
vrouw ga doen.”

“Ik sta zelf niet vaak meer tot 4 uur ’s
ochtends in de kroeg, maar het meest blij
ben ik als de nachthoreca weer open mag.
Niet voor mezelf, maar vooral voor hen… Zij
zijn al zo ontzettend lang de dupe van deze
pandemie en alle maatregelen, dat is echt
heel schrijnend. Verder verheug ik me erop
nieuwe zaakjes te gaan ontdekken, zowel
horeca als retail. Het is ontzettend knap dat
er ondernemers zijn die juist in de afgelopen
uitdagende periode de stap hebben gezet
om een zaak te starten, maar er zijn er
meerdere in Maastricht die het aandurven!”

WAT IS JOUW ‘TO DO’ TIP VOOR DE
KOMENDE TIJD (IN MAASTRICHT)?

WAT IS JOUW ‘TO DO’ TIP VOOR DE
KOMENDE TIJD (IN MAASTRICHT)?

“Tja, dat is niet zo moeilijk. Bezoek en geniet
weer van alles wat onze stad te bieden
heeft, doe je aankopen in de winkels, bezoek
de horeca en geniet van het cultuuraanbod
in onze stad. Steun onze ondernemers!
Het lijkt misschien dat over een tijdje alles
weer ‘normaal’ is, maar twee coronajaren
hebben de retail, horeca en cultuursector
zwaar getroffen. Deze sectoren hebben ons
en iedereen de komende jaren nodig om te
herstellen.”

“Die is eigenlijk niet anders dan altijd:
bezoek elk kwartier van de stad! In de oude
binnenstad vind je genoeg authentieke
zaakjes. Maar er zijn ook zoveel leuke
dingen te ontdekken in de andere delen van
de stad. Het Sphinxkwartier met het Bassin
en de Boschstraat. Het Stokstraatkwartier
met de leukste pleintjes en het
Jekerkwartier met zijn pittoreske charme.
En dan is er natuurlijk nog Wyck, ‘mijn’ kant
van de rivier, waar je gewoon álles hebt!”

WAT GA JE ALS EERSTE DOEN ALS
ALLES ECHT WEER HELEMAAL OPEN
IS?
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NIEUWE RONDE,
NIEUWE KANSEN
Zou je dat nu wel doen in deze tijd?
Weet je zeker dat dit een goed
moment is? Wat als er nu weer
een lockdown komt? Jij durft! Veel
gehoorde vragen en opmerkingen die
je als startende ondernemer in deze
onzekere en grillige tijd naar je hoofd
krijgt. Spannend is het zeker, dat
ontkennen ze beslist niet. Toch lieten
deze nieuwkomers zich er niet door
afschrikken, ze volgden hun hart en
openden met een flinke portie energie
hun eigen zaak in de stad.

GEOPEND
IN JULI
2022

Illustratie: Aimée Meertens

GEOPEND IN
NOVEMBER
2021
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Coby Gielissen | MAX & POL

Kay Barbier | CHENG BUBBLE TEA

“Toegeven aan onzekerheid en het niet doen óf het risico nemen?
Ik besloot het laatste te doen. Ik heb lange tijd in vaste dienst
gewerkt als administratief medewerkster en droomde al een tijd
van een eigen zaak. Toen het pand in de Sporenstraat op ons
pad kwam, was ik meteen verkocht. Het voelde goed. Wat voor
een winkel ik wilde beginnen, dat had ik ook al snel besloten.
Woonaccessoires zijn helemaal aan mij toevertrouwd. In maart
vorig jaar zijn we gestart met de verbouwing van het pand. Op dat
moment heb ik ook meteen een webshop gelanceerd, om ook een
online verkoopkanaal te hebben naast de fysieke winkel. Een goede
keuze, dat bleek al meteen. Uiteraard krijg ik vaak de vraag of de
tijd niet veel te onzeker is om een zaak te openen, maar ik denk dat
ik daardoor juist extra goed voorbereid van start ben gegaan. Ik
ben me heel bewust van alle onzekerheden en risico’s en heb dit
ook nadrukkelijk meegenomen in mijn plannen en berekeningen.
Voorheen had je dit soort risico’s wellicht niet ingecalculeerd,
toen konden we ons geen voorstelling maken van zoiets als een
‘lockdown’. Dat wil niet zeggen dat de lockdown in december voor
mij geen domper was, integendeel. Ik was net lekker bezig. Mensen
begonnen mijn winkel te ontdekken. Toch had ik er rekening mee
gehouden en ben ik voorzichtig geweest met inkopen en aanleggen
van voorraden. Die eerst weken dat ik open was, nog voor de
lockdown, waren meteen goed en voelden als een bevestiging dat
ik het juiste had gedaan. Het enthousiasme zoals ik dat ervaren heb
in die eerste periode heeft me zo goed gedaan. Het heeft me alle
vertrouwen gegeven om er daarna weer volop tegenaan te gaan.”

“Ik ben zelf regelmatig te vinden in grote steden en zag daar op
een gegeven moment steeds meer zaken komen die bubble tea
aanbieden. Zelf ben ik liefhebber van dit drankje dat oorspronkelijk
uit Taiwan komt. Het bestaat uit gezoete thee met melk. In
Maastricht waren er op dat moment maar twee andere plekken
waar je dit kon krijgen, dus ik zag er wel iets in om een zaak
in Maastricht te openen. De verbouwing heb ik helemaal zelf
gedaan. Ik wist precies hoe ik het wilde, maar het was een flinke
klus. Daarnaast kwam er nogal wat bij kijken om aan de juiste
producten en grondstoffen te komen, maar gelukkig hebben we
in juli de deuren kunnen openen. Naast bubble tea, verkopen we
ook leuke bijpassende reatil artikelen. Ik ben heel blij dat we de
zomermaanden vorig jaar nog hebben kunnen meepikken want
die hebben een goed beeld gegeven van hoe het in een enigszins
normale situatie is. Ik heb ooit in een onderzoek gelezen dat er
op een drukke zaterdag bijna 30.000 mensen voorbijkomen in de
Muntstraat. Voor mijn zaak is dat heel belangrijk. Ik moet het voor
een groot deel hebben van die passanten. Daarom had het voor
mij ook weinig zin om open te zijn tijdens de lockdown. De kosten
wogen simpelweg niet op tegen die paar take-away bubble tea die
ik verkocht in een week. Een andere uitdaging in deze tijd is het
importeren van de grondstoffen vanuit Azië. De containerprijzen
zijn enorm hoog en de wachttijden erg lang. Laten we hopen dat
alles zo snel mogelijk weer teruggaat naar normaal, zoals die
zomermaanden vorig jaar. De gedachte daaraan, daar houd ik me
aan vast en daar kijk ik onwijs naar uit.”
7
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GEOPEND
IN APRIL
2021

GEOPEND
IN OKTOBER
2021

GEOPEND
IN FEBRUARI
2022

Lydeke van Soest | STENDERS COSMETICS

Ayleen Boonstra | THE COLOR SALON

“Eigenlijk zijn we echte pioniers als retailers, mijn zus, broers
en ik. Samen zijn we met veel enthousiasme deze uitdaging
aangegaan. Ik ben het gezicht en bijna dagelijks aanwezig in de
winkel. De anderen zijn meer achter de schermen actief met hun
kennis en expertise. Als familie hebben we het merk Stenders
per toeval ontdekt omdat we een neef hebben die in Letland
woont en we hem bezochten. Stenders Cosmetics is namelijk van
origine een Lets cosmeticabedrijf voor bad-, body-, en andere
verzorgende producten. In Oost-Europa en Azië is het heel bekend.
Stenders staat voor ingetogen, voor jezelf, me-time en werkt
bijna alleen met natuurlijke ingrediënten. Dat maakt het anders
dan andere bath & body merken. We hebben het omarmd en toen
we op zoek waren naar een nieuw avontuur waarin we samen
konden ondernemen, besloten we dat dit het moest worden.
Deze winkel is de eerste franchise winkel in West-Europa. Alles
is nieuw, dat maakt het enorm spannend en tegelijkertijd onwijs
leuk. Afkomstig uit toerisme, voelt dit voor mij als een nieuwe
wereld die opengaat. Elke dag weer. Ik heb zoveel meer respect
gekregen voor winkeliers. Wyck is een plek waar ik me direct
thuis voel. De ondernemers om mij heen zijn heel hartelijk en er
hangt een goede sfeer. De wijk ademt passie en ondernemerschap.
Ik baalde ontzettend toen we in december de deuren moesten
sluiten. We begonnen net lekker te draaien, ik had mijn eerste
bomvolle zaterdagen achter de rug en we maakten ons op voor de
kerstdrukte. Ik heb wel even een traantje gelaten. Natuurlijk wisten
we dat dit risico erin zat toen we besloten om een winkel te openen
ten tijde van een pandemie, maar ik heb zoveel vertrouwen in het
product en sta te popelen om Maastricht en Nederland kennis te
laten maken met Stenders.”

“Het begon eigenlijk als een grap vorig jaar zomer tijdens een
bezoek aan Maastricht, toen we met vrienden van hier op het
terras zaten. ‘Wat als we nu eens hier een zaak beginnen?’ zeiden
mijn vriend en ik tegen elkaar. Mensen die mij kennen, weten
dat zo’n grap nog weleens uit de hand kan lopen en zo is het in
dit geval ook. We komen uit Zaanstad en ik werk zelf al enige
tijd voor The Color, een concept dat in Amsterdam is ontstaan.
Inmiddels komen er op steeds meer plekken in het land salons
bij. Bij The Color ligt de focus op haarkleuren. We hebben er een
specialisme van gemaakt en werken met eigen technieken. In het
buitenland kom je speciale salons voor haarkleuren al veel meer
tegen en langzaam zie je het hier ook meer ontstaan. Het betekent
overigens niet dat we niet knippen, coupe en kleur horen immers
bij elkaar. Maar er gaat bij ons dus extra veel aandacht uit naar
kleur. We werken met kleurspecialisten die hiervoor speciaal zijn
opgeleid bij het eigen ‘The Color College’. De kennis en ervaring
van The Color introduceer ik nu ook graag in Maastricht. Ik kwam
zelf al heel graag en regelmatig naar Maastricht en krijg altijd
een warm gevoel bij deze plek. Ik voel me hier thuis. De locatie
in de Rechtstraat heeft meteen ons hart gestolen, al bij de eerste
bezichtiging. Ons concept past goed bij het aanbod in Wyck met
allemaal speciaalzaken. Bovendien denk ik dat een dienst erbij in
de straat, zorgt voor een mooie afwisseling in het aanbod. Of deze
gekke corona tijd me nog onzeker maakt? Helemaal niet. Je kunt
kiezen voor veiligheid, dan weet je zeker dat er niets gebeurt, maar
dat is niets voor mij. Bovendien, als we iets hebben gemerkt in de
afgelopen twee jaar met de sluitingen van kapsalons, dan is het wel
dat haar altijd blijft groeien en goede kappers onmisbaar zijn, toch?”
8

GEOPEND
IN FEBRUARI
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Fons Serpenti & Myrthe Schols | PROSCIUTTO
“We komen allebei uit de horeca en hebben elkaar daar ook leren
kennen. Een eigen zaak beginnen voelde voor ons dan ook als
een heel logische stap. De basis van ons concept is tapas, maar
dan Italiaans. Iets wat je nog vrij weinig tegenkomt. De vitrine in
het midden van de zaak dient als basis van ons concept, gevuld
met heerlijke Italiaanse verse vleeswaren en kazen die we vers
afsnijden om de lekkerste planken mee op te maken. Daarnaast
hebben we een lunch- en dinerkaart met authentieke Italiaanse
gerechten, ideaal voor shared dining. Daarnaast hebben we een
lunch- en dinerkaart. In 2020 ontstonden de eerste plannen, eind
dat jaar namen we de zaak in de Koestraat over en in het voorjaar
van 2021 hebben we de deuren geopend. Corona was al die tijd
dus volop aanwezig. Onze omgeving reageerde in eerste instantie
enthousiast, maar je voelde bij velen ook enige twijfel. Zelf hebben
we altijd een positieve insteek gehad en gehandeld vanuit het
idee dat corona ergens in de komende tijd over zou gaan. Dat
duurt uiteindelijk wel langer, maar toch blijven we optimistisch.
En omdat corona al bestond hebben we juist ook goede afspraken
kunnen maken, met onze huurbaas bijvoorbeeld. Ook betekende
het opengaan meteen na de lockdown vorig jaar, waarbij in eerste
instantie alleen de terrassen open mochten, dat wij heel rustig
konden opstarten en we er geleidelijk in konden groeien. Dat
hebben we achteraf wel als heel prettig ervaren. Deze laatste
lockdown afgelopen december voelde in eerste instantie wel als
een nederlaag toen we de koelingen moesten uitschakelen. Al snel
kwam het besef dat dit niet aan ons lag, maar dat het een hobbel
was waar we doorheen moesten. We kijken vooral heel enthousiast
terug op de tijd dat we open zijn geweest en nu alles weer open is,
kijken we ook weer vol goede moed vooruit naar de betere tijden
die voor ons lijken te liggen.”

Dave Velraeds, Lotte & Bart Zijlstra | ’T KEUKSKE
“Spannend was en is het zeker. Niet alleen door de veranderlijke
maatregelen omtrent corona, ook omdat er veel nieuwe dingen op
ons afkomen. Gelukkig doen we dit met z’n drieën en kennen we
elkaar als familie door en door (Lotte en Bart zijn broer en zus en
Dave is de vriend van Lotte, red.). We denken dat we mensen - juist
in deze tijd - blij kunnen maken met onze koeken. Voor jezelf, als
cadeautje, een vriendelijk gebaar of gewoon lekker voor bij de koffie
op zondagmiddag. In binnen- en buitenland proefden we zo nu en
dan dit soort koeken. In Londen bijvoorbeeld, bij Ben’s Cookies. Hier
in het zuiden komen we de smeuïge, knapperige en versgebakken
koek echter nog nauwelijks tegen. Het was al jaren onze droom
om ooit samen te ondernemen en volgens ons passen dit soort
ambachtelijke, versgebakken koeken heel goed bij het karakter van
de stad. In januari 2020 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen om
het idee te bespreken. Al snel wisten we zeker: dit willen we doen!
Vervolgens zijn we druk aan de slag gegaan met onze eigen koeken.
We waren vastberaden om de lekkerste koeken van het zuiden te
gaan bakken. Dat is gelukt als je het ons vraagt! We bakken onze
koeken elke dag vers, van zelfgemaakt deeg op basis van veelal
lokale ingrediënten, in het zicht van onze klanten. We willen er met ’t
Keukske niet alleen zijn voor toeristen en dagjesmensen, maar juist
ook voor Maastrichtenaren. Het meel voor onze koeken is afkomstig
van de Bisschopsmolen en voor een van onze koeken werken we
samen met koffiebranderij Blanche Dael. Zo proberen we het lokale,
Maastrichtse gevoel echt te verweven in onze koekjes en daar zijn
we heel trots op.” | W!M
9
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BOC OVERLEG:

KRITISCHE MASSA
EN ÉÉN STEM ALS
ONDERNEMER
Het Binnenstad Ondernemers Collectief (BOC) is al meer
dan 10 jaar actief in Maastricht. Dit overlegorgaan, dat
bestaat uit een vertegenwoordiging van ondernemersen brancheverenigingen, beschikt inmiddels over een
behoorlijk volume en vormt daarmee een krachtige stem
richting gemeente en politiek. Als voorzitter ziet Paul ten
Haaf het BOC dan ook als een van de belangrijkste partners
om iets voor elkaar te krijgen. Voor Centrummanagement,
maar zeker ook voor ondernemers individueel.
Kritische massa
"In gezamenlijkheid met elkaar optrekken
om zo gemeenschappelijke doelen voor
elkaar te krijgen. Dat is in feite het centrale
uitgangspunt van het BOC als overleg,” zo
licht Paul toe. “We proberen altijd als eenheid
op te treden, als één partij met inmiddels
een behoorlijke kritische massa. Dat maakt
ons veel sterker en daadkrachtiger naar
gemeente en gemeenteraad dan wanneer
het allemaal losse initiatieven zouden zijn.
Vertegenwoordigd in het BOC zijn op dit
moment de ondernemersverenigingen
vanuit het Centrum, Wyck, Jekerkwartier,
Sphinxkwartier en Stokstraatkwartier en
ook de brancheverenigingen Les Tables,
Maastricht Culinair en ‘Samenwerkende
Hotels Maastricht’ (SAHOT), de ‘Vereniging
Eigenaren Binnenstad Maastricht’ (VEBM)
en Koninklijke Horeca afdeling MaastrichtHeuvelland (KHN). Tot slot participeren
Maastricht Marketing, Centrummanagement
en de wethouder die het centrum in zijn
portefeuille heeft.”

Strategisch, tactisch en operationeel
Paul vervolgt: “Dat betekent dat je als BOC
indirect dus een heleboel ondernemers uit de
stad -en daarmee enorme werkgelegenheid
en economisch belang- vertegenwoordigt.”
Er wordt op drie niveaus overleg gevoerd:
strategisch, tactisch en operationeel. Dat
heeft onder andere geleid tot de invoering
van koopzondagen een aantal jaar geleden.
“Maar ook allerhande zaken op het gebied
van mobiliteit en bereikbaarheid,” vult Paul
aan. “Het GOC (Gemeente-OndernemersCorona)overleg zoals dat de afgelopen
periode heeft gefunctioneerd, is ook een
initiatief dat voortgekomen is uit het BOC. Als
Centrummanagement treden wij vaak op als
woord- en penvoerder namens ondernemers,
en het BOC is voor ons een heel belangrijke
partner.”
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Eén stem als ondernemer
Omdat binnen het BOC de grote
ondernemersverenigingen uit de binnenstad
vertegenwoordigd zijn, wordt alles wat hier
besproken en besloten wordt, automatisch
gecommuniceerd naar- en kortgesloten met
de achterban. Paul: “De lijnen om nieuwe
ontwikkelingen stads breed te kunnen
toetsen zijn voor ons daarmee een stuk
korter en andersom ben je als ondernemer
verzekerd van actuele informatie uit de
stad. Tenminste, als je lid bent van een
ondernemersvereniging.” Volgens Paul is het
daarom dus heel zinvol om je aan te sluiten
bij een ondernemersvereniging. Paul: “Heel
simpel, het zorgt er niet alleen voor dat je
voortdurend op de hoogte bent, het geeft
je ook een stem zowel binnen het netwerk
van ondernemers in jouw eigen wijk als ook
binnen het grotere geheel. Het maakt jouw
bereik als individuele ondernemer veel groter
om iets te kunnen delen en realiseren.” | W!M

"WE PROBEREN ALTIJD
ALS EENHEID OP TE
TREDEN, ALS ÉÉN
PARTIJ MET INMIDDELS
EEN BEHOORLIJKE
KRITISCHE MASSA.
DAT MAAKT ONS
VEEL STERKER EN
DAADKRACHTIGER
NAAR GEMEENTE EN
GEMEENTERAAD."

OVERZICHT LEDEN BOC
Ondernemend Wyck
www.ondernemendwyck.nl
Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier
www.stokstraatkwartier.nl
Vereniging Ondernemers Centrum
VOC
www.vocmaastricht.nl
Ondernemersvereniging Jekerkwartier
Momenteel geen website.
Ondernemersvereniging Sphinxkwartier
www.sphinxkwartier.nl
Vereniging Eigenaren Binnenstad
VEBM
www.vebm.nl
Stichting Samenwerkende Hotels Maastricht
SAHOT
www.sahot.nl
Koninklijke Horeca Nederland
Afdeling Maastricht en Heuvelland
www.khn.nl
Les Tables
www.lestables.nl
Maastricht Culinair
www.maastrichtculinair.com
Maastricht Marketing
www.maastricht-marketing.nl
Centrummanagement Maastricht
www.cmmaastricht.nl

BEN JIJ NOG NIET
AANGESLOTEN BIJ
EEN ONDERNEMERSVERENIGING?

Neem dan eens een kijkje op hun
website of neem contact met ons op
voor meer informatie. Mail daarvoor
naar info@cmmaastricht.nl.
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Hoe, wat, waarom…

RECLAMEBELASTING
Op 9 maart 2022 organiseert
Centrummanagement
Maastricht in samenwerking
met RTV Maastricht een
groot lijsttrekkersdebat
in twee sessies in
de Muziekgieterij,
gepresenteerd door Frans
Pollux.

Samen met retail, horeca en cultuur organisaties zorgden wij als Centrummanagement er eind
vorig jaar voor dat de verhoging van reclamebelasting die gepland stond, werd ingetrokken
door de gemeente. Een goede zaak, want verhoging van reclamebelasting moet in onze ogen,
zeker in deze tijd en ook in de toekomst, voorkomen worden. Hoe zit het precies met die
reclamebelasting, waar komt het vandaan en waarom betaal je deze belasting? Wij leggen
het nog eens uit.

DEBATRONDE 1: 17.00 – 18.45 UUR

SAB, Liberale Partij Maastricht, Groep
Gunther, RE:SET, M:OED, Christen Unie, Volt,
Partij voor de Dieren, BVNL, Maastricht
Vooruit, FvD, Lijst20
Debatthema’s
Gezondheid, Woningmarkt, Cultuur, Wijken,
Toerisme en Kennisstad.

DEBATRONDE 2: 19.30 – 21.15 UUR

CDA, SPM, Groen Links, D’66, VVD, PvdA,
PVM, PVV, SP, 50PLUS, Maastrichtse
Ondernemers Partij
Debatthema’s:
Armoede, Internationale stad, Verenigingen,
Studentenstad, Binnenstad en Klimaat.

Goed om te weten!
Tijdens beide debatten zullen opnames
gemaakt worden door en voor RTV
Maastricht en de socialmedia-kanalen van
RTV Maastricht en Centrummanagement
Maastricht. Met je aanmelding stem je in
met deze opnames en de mogelijkheid om in
beeld te kunnen komen. Alle op dat moment
geldende corona maatregelen, zullen worden
gerespecteerd en uitgevoerd. Zonder ticket
geen toegang. Je kunt je ook voor beide
debatsessies aanmelden, maar dient dan
tussentijds de Muziekgieterij te verlaten.

12

Een stukje geschiedenis
Voor de oorsprong van reclamebelasting
moeten we terug in de tijd, naar het begin
van deze eeuw toen het stadscentrum
opnieuw werd ingericht. Alle bestrating
is toen vernieuwd en er is destijds
een convenant tussen de gemeente
Maastricht en vertegenwoordigers van
ondernemersverenigingen gesloten waarin
werd afgesproken dat de ondernemers
meebetalen aan die herinrichting in
het centrum. Het ging daarbij om een
bedrag van €7,6 miljoen dat in 30 jaar
moest worden opgebracht. Een soort
‘hypotheek’ waar tevens rente over
wordt gerekend. De tweede reden is, dat
gelijktijdig overeengekomen is om vanuit
de reclamebelasting deels de financiering
te realiseren van Centrummanagement,

aangevuld met een subsidie. Onderdeel
van de overeenkomst was dat een deel van
de sfeerverlichting, vanuit die financiering,
door Centrummanagement zou worden
betaald.

van de reclamebelasting is inmiddels
voldoende om de financiering van de
aflossing van de ‘hypotheek’ en de bijdrage
voor Centrummanagement jaarlijks te
dekken.

Reclamebelasting anno nu
Inmiddels gaat de rol die
Centrummanagement vervult veel
verder dan het ophangen van guirlandes
in december. Los van het feit dat de
sfeerverlichting inmiddels meer dan
verdrievoudig is, organiseert en initieert
Centrummanagement jaarlijks meerdere
activiteiten en is vaak woord- en/of
penvoerder van ondernemers(verenigingen)
naar gemeente, politiek en stakeholders.
Dat doen we dan ook weer samen met die
ondernemers(verenigingen). De opbrengst

Het benoemen van reclamebelasting als
zijnde een belasting die ten goede komt
aan de algemene middelen, is dus pertinent
een onjuiste benadering en in strijd met
de destijds gemaakte afspraken. In die lijn
zullen wij ons blijven inzetten om verhoging
van de reclamebelasting nu en in de
toekomst te voorkomen.
Heb je nog vragen of opmerkingen over
reclamebelasting voor ondernemers?
Neem contact met ons op via
info@cmmaastricht.nl | W!M

'Wij zullen ons blijven inzetten om
verhoging van de reclamebelasting nu en
in de toekomst te voorkomen.'
13
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LIJSTTREKKERS OVER
ONDERNEMEN IN
MAASTRICHT
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur,
maakten wij een rondje langs
de politieke partijen die zich
kandidaat hebben gesteld. Hoe
kijken zij aan tegen ondernemen
in Maastricht? Wat gaan zij doen
voor ondernemers en waarom is
hun partij de aangewezen partij om
als ondernemer op te stemmen?
Wij vroegen het de verschillende
lijsttrekkers.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
2022
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CDA MAASTRICHT

SENIORENPARTIJ MAASTRICHT

Lijsttrekker Frans Bastiaens
“Samen richting geven aan de toekomst.
Als het aan de Seniorenpartij ligt, wordt
de binnenstad als economische motor
verduurzaamd, wordt ingezet op meerdaags
bezoek en het versterken en profileren van
de creatieve sector. Daarnaast worden er
risico-beperkende maatregelen getroffen om
te kunnen sturen op leegstand van winkelen woonpanden.”

GROENLINKS MAASTRICHT

Lijsttrekker Gert-Jan Krabbendam
“Het MKB is de motor van de economie.
GroenLinks wil meer kansen voor het MKB
en startups zodat zij gaan inzetten op
innovatie die bijdraagt aan een duurzame
economie. Maar ondernemen is meer dan
investeren, produceren en verkopen. We
willen dat alle ondernemers in Maastricht
maatschappelijk verantwoord ondernemen
zodat ze toekomstbestendig blijven.”

SP MAASTRICHT

Lijsttrekker Ariane Schut
“Voor de SP is Maastricht een stad waar
het traditionele midden- en kleinbedrijf
in een gezonde mix samenwerkt met
meer innovatieve ondernemingen zoals
bijvoorbeeld op de Health Campus. Ook de
traditionele maakindustrie profiteert van
deze nieuwe ontwikkelingen. De SP heeft
aandacht voor wijkeconomie, maar ook voor
bedrijvigheid binnen de Euregio.”

PARTIJ VEILIG MAASTRICHT

M:OED

Lijsttrekker Tiny Meese
“Onze top 5 bestaat uit drie oudondernemers die weten wat ondernemen
betekent. Partij Veilig Maastricht zet
zich in voor het beheersbaar houden
van de gemeentelijke belastingen voor
ondernemers. Wij namen het initiatief
voor de bevriezing van de precario/
reclamebelasting. Wij zijn groot voorstander
van een eenduidig en eerlijk coronabeleid in
de Euregio.”

Lijsttrekker Martin van Rooij
“We leven in een tijd van verandering.
Van digitalisering tot de energietransitie.
Maastricht heeft nu een sterk maar ook
flexibel gemeentebestuur nodig dat keuzes
durft te maken. Als zelfstandig ondernemer
wil ik me hiervoor inzetten door oprecht te
luisteren en transparant, open en eerlijk te
zijn. Daar is M:OED voor nodig!”

SAB MAASTRICHT

50PLUS MAASTRICHT

Foto: Peter van Hooren Fotografie

Lijsttrekker Niels Peeters
“Met 5 ondernemers in de top 10 van onze
kieslijst is uw belang in goede handen!
Het CDA werkt aan minder regels en wil
meer innovatieve en vernieuwende winkel
en horecaconcepten in een compacter
winkelgebied. CDA staat voor een gemeente
die actief meedenkt en heeft de afgelopen
4 jaar bewezen te staan voor een beleid
gericht op oplossingen.”
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D66 MAASTRICHT

Lijsttrekker Johan Pas
“D66 staat voor een stad van kansen voor
iedereen met ruimte én maatwerk voor
ondernemers. Zo kregen we meer terrassen
en minder regels voor evenementen voor
elkaar. Maar we zijn er nog niet. Wil jij een
bruisende binnenstad met minder regels en
lokale lasten en méér ruimte voor ‘blurring’
en mogelijkheden voor starters? Kies dan
D66.”

PVDA MAASTRICHT

Lijsttrekker Manon Fokke
“Het is tijd voor nieuw perspectief. Corona
heeft het leven veranderd. De afgelopen
twee jaren waren zwaar. We weten dat
Corona niet meer weg gaat en dus moeten
stadsbestuur, bewoners en ondernemers
samen de schouders onder “us Mestreech”
zetten en bouwen aan nieuw perspectief voor
de toekomst. Doet u met mij mee?”

16

VVD MAASTRICHT

Lijsttrekker John Aarts
“De VVD staat voor een sterke economie
die je moet blijven ontwikkelen. Waarin
ondernemers ruimte wordt geboden,
o.a. met een forse opstart na corona.
Door te investeren in basisvoorzieningen
zoals Mecc, MAA, bedrijfsterreinen,
Healthcampus en een gastvrij Maastricht
met evenementen, terrassen, cultuur, etc.
En ook: door te werken aan bereikbaarheid
en parkeergelegenheid voor auto en fiets,
lage lasten, geen milieuzone en ruimte voor
(hoofd)kantoren als DSM en Mollie.”

PVV MAASTRICHT

Lijsttrekker René Betsch
“Sinds onze binnenkomst in de gemeenteraad
van Maastricht heeft de PVV Maastricht
het opgenomen voor de ondernemer. Bij
elke begroting en relevante onderwerpen
hebben wij gepleit voor het verlagen
van de lasten voor ondernemers: de
precariobelasting, reclamebelasting, en de
nieuwe vermakelijkheden-retributie. Voor ons
is de vrijheid om te ondernemen essentieel
voor een open, gezonde en aantrekkelijke
stad. De PVV Maastricht wil de ondernemer
de vrijheid om te ondernemen teruggeven,
zonder dat deze daarbij in de weg wordt
gestaan door een vernauwende overheid.”

Lijsttrekker Jos Gorren
“SAB gaat traditionele winkels en kleine
zelfstandigen meer ondersteunen om zo een
nog grotere diversiteit te krijgen. We pleiten
voor minder regels voor ondernemers in
Maastricht en meer zelfregulering. Voor het
loslaten van de dagennorm op het Vrijthof
en verruiming van de terrasbenutting daar
waar het kan. We zijn tegenstander van
openstelling voor de detailhandel op Eerste
Kerstdag en Eerste Paasdag en zijn ook
tegen de komst van een milieuzone voor
personenauto's.”
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Lijsttrekker Benny van Est
“De 50Plus Partij Maastricht staat voor
ruimhartige en effectieve ondersteuning
van het MKB en ZZP-ers die hebben geleden
onder de coronacrisis. De regeldruk wordt
door vele ondernemers als belastend
ervaren. Onnodige regels moeten
worden geschrapt. Daarnaast moeten
vergunningaanvragen van ondernemers
snel worden afgehandeld. Tegelijkertijd zijn
de welgestelde vergunningseisen belangrijk
voor omwonenden, milieu, veiligheid en
omgeving.”
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LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT

Lijsttrekker Kitty Nuyts
“De Liberale Partij Maastricht zorgde er de
afgelopen jaren voor dat 60 bedrijven op
Boscherveld 10 jaar langer konden blijven.
We zorgden voor gemeentelijk startkapitaal
voor parkmanager bedrijfsterreinen, voor
een cultureel programma in de spiegeltent
tijdens Winterland en voor zondagsopenstelling voor de meubelbranche. Ook
zorgden we voor mooie bloembakken aan de
lantaarnpalen in de binnenstad. Samen met
de gemeenteraad zorgden we dat het college
ondernemers faciliteert tijdens corona. Ook
in de toekomst blijven we ons met hart en
ziel inzetten voor ondernemers.”

VOLT

Lijsttrekker Jules Ortjens
"Volt kijkt over grenzen heen. Wij pleiten
voor grenzeloos ondernemen in de
Euregio Maas-Rijn. Concreet betekent dit
één ecosysteem en minder hobbels. Als
politieke start-up weet Volt als geen ander
dat innovatie moet worden gestimuleerd.
Zo zijn wij voor belastingvrijstelling voor
jonge ondernemers die met innovatieve
technologieën werken."
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MAASTRICHT VOORUIT

Lijsttrekker John Nouse
“Maastricht Vooruit is er voor alle
ondernemers uit het MKB. Mensen die voor
eigen risico van Maastricht de Parel aan de
Maas maken. Als ondernemer weet ik dat
de Gemeente het MKB als de motor van de
economie niet ziet. Maastricht Vooruit gaat
voor eenvoudige korte procedures en een
actieve gemeentedienst zorgen. Uit 40 jaar
ervaring.”

CHRISTENUNIE MAASTRICHT

Lijsttrekker Ingeborg Dijkstra
“De ChristenUnie stelt zich op als partner
voor ondernemers. Gemeentelijke inkoop
willen we zoveel mogelijk lokaal of regionaal
(MKB-vriendelijk) aanbesteden. We staan
voor een economie die er is voor mensen in
plaats van andersom. Sociale ondernemers
krijgen een grotere kans bij overheidsinkoop;
bij alle aanbestedingen is social return een
voorwaarde.”

LIJST20

Lijsttrekker Mirjam De Groof
“Lijst20 is een partij die er is voor alle
mensen in Maastricht. Daar behoren ook de
ondernemers toe, en hoe! Zij zorgen voor
werkgelegenheid, vertier, toerisme, welvaart,
aantrekkingskracht, uitstraling en er mede
voor dat Maastricht een unieke wereldstad
is, maar tegelijkertijd ‘Us Mestreech’ blijft.
Daarvoor ons respect en steun.”

FVD MAASTRICHT

Lijsttrekker Bram Nab
“Onze ondernemers, ongeacht in welke
sector zij zitten, vormen het kloppende hart
van onze mooie stad Maastricht. Ondanks
deze positie, draait het partijkartel juist deze
ondernemers de nek om met verstikkende
corona- en klimaatmaatregelen. Forum voor
Democratie wil hier een einde aan maken.
Onze ondernemers horen het respect te
krijgen dat ze verdienen.”

9 MAART
IN DE
MUZIEKGIETERIJ

LIJSTTREKKERS
DEBAT
BIJWONEN?
BVNL MAASTRICHT

PARTIJ VOOR DE DIEREN
MAASTRICHT

Lijsttrekker Jules Vaesen
“Boe zien die winkelkes vaan toen, is doar
daan niks mie aon te doen?” zong Beppie
Kraft in ‘Zondagskeend’. De Partij voor de
Dieren denkt van wel! We willen lokale
ondernemers sterker maken en hen helpen
bij verduurzaming. Kopen bij Maastrichtse
ondernemers gaan we stimuleren,
bijvoorbeeld door het 'wees sociaal, kooplokaal' initiatief te promoten. En als gemeente
ook zelf zoveel mogelijk lokaal en regionaal
in te kopen. Maastrichtse marktstandplaatsen
gunnen we met voorrang en korting aan
lokale producenten!”

Lijsttrekker Dominique Bauduin
“BVNL Maastricht wil een coronaherstelvisie
voor de horeca en het toerisme. Een
ondernemersloket om regels terug te
dringen, ‘one-in, two-out’. De wijkeconomie
versterken we door het toevoegen van
kleinschalige bedrijfsruimten. We koesteren
bedrijventerreinen. Winkelstraten blijven
goed bereikbaar, ook met de auto (inclusief
parkeergelegenheid). Tenslotte willen we een
bruisende stad met een ruim cultuuraanbod.”
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GROEP GUNTHER

Lijsttrekker John Gunther
“Voor ondernemers zetten we ons in voor
een tegemoetkoming in de vorm van het
afschaffen van de precariorechten. Men
heeft hierdoor de mogelijkheid om vrijuit
een uitstalling te doen voor hun winkel.
Voor horecaondernemers pleiten we ervoor
het terrassenbeleid te laten vervallen. Ook
zetten we ons in voor het plaatsen van
betere bewegwijzering welke winkel en
horecagelegenheid waar te vinden is en het
verzetten van de koopavond op donderdag
naar de vrijdagavond en langere openstelling
op de zaterdag.”

MAASTRICHTSE
ONDERNEMERS PARTIJ

Lijsttrekker Simona Maassen
“Wij zijn er voor iedereen die onze bruisende
en gastvrije stad een warm hart toedraagt.
Een Maastricht waar het gezellig en sfeervol
is, waar een divers winkelaanbod hand in
hand gaat met een florerende horeca, en
waar we elkaar tegen komen bij de vele
mooie evenementen en culturele activiteiten.
Meer dan ooit hebben we hier allemaal
behoefte aan en hiervoor hebben we onze
ondernemers hard nodig. Geef ons daarom
een stem in het stadhuis.”

RE:SET

Lijsttrekker Alexander Lurvink
“Wij zijn geen politici, maar politieke
ondernemers. Waar anderen problemen zien,
zien wij oplossingen. Ons businessmodel
is het realiseren van een dynamische stad.
Re:set gaat samen met onze ondernemers
bouwen aan een bruisend Maastricht.” | W!M

Op 9 maart 2022 organiseert
Centrummanagement Maastricht in
samenwerking met RTV Maastricht een
groot lijsttrekkersdebat in twee sessies
in de Muziekgieterij, gepresenteerd door
Frans Pollux.

AANMELDEN?

Kijk snel op pagina 12.
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Blik vooruit...

CENTRUMMANAGEMENT
Na een turbulent jaar
waarin veel plannen
werden overschaduwd door
COVID-19, richten we onze
blik weer graag op de tijd die
voor ons ligt. Eind vorig jaar
legden we de laatste hand
aan ons plan 2022 – 2025.
We delen hier graag een
aantal speerpunten.

Optimisme & krachten blijven bundelen
Bij het schrijven van ons plan eind vorig jaar zaten we midden in de lockdown en werden we
nog steeds geconfronteerd met COVID-19. Onze verwachting is dat we in het voorjaar van
2022 te maken krijgen met meer vrijheden en dat we in de loop van 2022 voor een deel de
balans kunnen opmaken, waarin te zien zal zijn welke wissel de corona-crisis heeft getrokken
op met name de retail-, horeca- en cultuurondernemers in Maastricht. En hoewel het nog
gissen blijft naar de echte impact van de crisis, zullen we te maken krijgen met de gevolgen.
Veel ondernemers zijn in moeilijkheden geraakt met als gevolg meer leegstand. Dit staat in
schril contrast met de macro economische cijfers die laten zien dat het juist goed gaat. Dit
vraagt om een gerichte aanpak op de sectoren die hard zijn geraakt en daar moeten we met
de gemeente Maastricht mee aan de slag. Wanneer we dit goed oppakken geeft dit, naast
onzekerheid, gelukkig ook reden om positief te zijn. We staan voor enorme uitdagingen en de
verwachting is dat niet alle middelgrote steden, waar Maastricht er één van is, ongeschonden
uit de crisis zullen komen. Een tien- tot vijftiental steden in Nederland zal overleven, vanwege
hun authenticiteit in combinatie met hun aantrekkelijkheid. Mensen blijven dit soort steden
bezoeken en blijven er ook besteden. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Maastricht
tot de top tien van aantrekkelijke steden blijft behoren, mits goede maatregelen worden
genomen. Hiervoor moeten krachten gebundeld worden en zal er optimaal moeten worden
samengewerkt.

5x samenwerken & verbinden
De afgelopen jaren is gebleken dat samenwerking en krachtenbundeling bij belangrijke issues,
bijdragen aan het bereiken van doelen en resultaten. CMM is daarin vaak de initiatiefnemer, zet
in op verbinding en samenwerking en neemt de rol van woord- en penvoerder. Ook dat zetten
we de komende tijd graag op onze agenda met o.a. de volgende initiatieven:
1 Structureel BOC-overleg
In dit overleg met ondernemers- en
brancheverenigingen worden, naast het
afstemmen van actuele zaken, ideeën
uitgewisseld, werkgroepen gevormd
en standpunten bepaald over de te
communiceren boodschap. Zie ook pagina 10.
2 Bijdragen aan Coalitieakkoord '22—'26
Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen 16
maart 2022 hebben plaatsgevonden, zal er
een nieuw coalitieakkoord worden opgesteld
door de partijen die dan het college gaan
vormen en/of steunen. CMM zal tezamen met
de BOC leden input leveren bij het tot stand
komen van het coalitieakkoord. Aan de hand
van het dan opgestelde coalitieakkoord zal
CMM beoordelen wat en op welke wijze haar
bijdrage daaraan zal zijn.

3 Samenwerken
binnen bestuurlijk-,
gemeenteraads- en
ambtelijk overleg
Samen met
BOC-leden en
facultatief met
andere partners is de inzet van CMM erop
gericht om te komen tot afstemming van
denkwijzen en om optimaal samen te
werken. Actuele onderwerpen die op de
agenda staan bij de gemeente Maastricht
en waarbij wij in meer of mindere mate
participeren, zijn onder andere ‘Actieplan
Parkeren Maastricht’, ‘Fietsparkeren’,
‘Programmaraad Evenementen’,
‘Platform Luchtkwaliteit’, ‘Impulsaanpak
Winkelgebieden’ en ‘Sustainable
Developement Goals’ (SDG).

4 Stadsvisie en Economische visie
CMM heeft middels overleggen en via
de notitie ‘Werken aan de toekomst van
Maastricht’ een bijdrage geleverd aan het
tot stand komen van de Stadsvisie en de
Economische visie in 2021. Het vervolg
moet zijn dat die visies worden omgezet in
actie. Samen met de BOC leden zal CMM dit
opvolgen.
5 Zero Emissie Stadslogistiek
Zuid-Limburg Bereikbaar is in 2020 gestart
met het project ‘Zero Emissie Stadslogistiek’
(ZES). Het streven is dat in 2025 met een
overgangsperiode naar 2030 ‘zero emissie’
is bereikt voor de logistieke sector in het
centrum van Maastricht. CMM heeft het
ambitiedocument om te komen tot ZES mede
ondertekend.

'CMM zet in op verbinding en samenwerking en neemt
vaak de rol van woord- en penvoerder.'
20

10 actiepunten

De voornaamste punten op onze agenda voor de komende tijd, zetten we
hier op een rij. Elk met een eigen insteek en aanpak, maar allemaal erop
gericht de stad te laten bloeien en bruisen.

plan 20222025

4 Gastvrijheidsproject
‘5-Sterrenstad ‘
De inzet hierbij is om
jaarlijks een herkenbaar,
herhaalbaar, hoogwaardig
evenement te organiseren in elk van de
kwartieren in het centrum van Maastricht,
om zo ieder stadsdeel te promoten en in het
zonnetje te zetten.

8 Gemeenteraadsverkiezingen 2022
CMM organiseert in aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen een
lijsttrekkersdebat op woensdag 9 maart 2022
in de Muziekgieterij. Zie ook pagina 12. Hier
zullen diverse onderwerpen die van belang
zijn voor ondernemers aan de orde komen.

1 Beperken leegstand winkelpanden
Op dit gebied blijven we ons richten op
het genereren van koopstromen, die
mede zorgen voor een aantrekkelijke
vestigingsstad voor ondernemers. Om het
voor nieuwe ondernemers aantrekkelijk te
maken om in Maastricht te starten is een
flexibele benadering en facilitering van
mogelijkheden door de gemeente Maastricht
een voorwaarde.
2 Stimuleren
verblijfstoerisme
We zetten hierbij
nadrukkelijk in op de
kracht van de combinatie
detailhandel, horeca en cultuur/
evenementen, die onze stad kenmerkt.
Waar het aan de orde is, zoeken we hierbij
samenwerking met de SAHOT en Maastricht
Marketing.

5 Datadashboard Facts & Figures
Het nut en de noodzaak van het hebben
van een goed datadashboard zijn nogmaals
onderstreept tijdens de COVID-19 crisis,
waarin inzicht in- en analyse van cijfers
nagenoeg ontbraken. Samen met de
Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht
en de gemeente Maastricht zullen wij
ons in 2022 inzetten om te komen tot een
datadashboard.
6 Smart City
CMM blijft van mening
dat Smart City en Artifcial
Intelligence van toenemend
belang zijn voor een
verdere ontwikkeling van Maastricht als
aantrekkelijke bewoners-, recreëer-, cultuuren studentenstad. Waar mogelijk zullen we
initiatieven van de gemeente Maastricht of
anderen ondersteunen.

3 Sfeerverlichting Magisch Maastricht
Ons streven is dit project niet alleen ieder
jaar te continueren, maar tevens een
wijziging aan te brengen of een nieuw
element toe te voegen aan de sfeerverlichting
en Maastricht zo te presenteren als de meest
sfeervolle stad gedurende de feestmaand.

7 Verdrag van Maastricht
30 jaar
In Maastricht vieren we
in 2022 het 30-jarige
jubileum van het Verdrag
van Maastricht. Er zullen diverse activiteiten
plaatsvinden om dit te vieren. Er worden
meerdere events georganiseerd rondom
het kroonjaar van 30 jaar Verdrag van
Maastricht.
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9 Samenwerking Wyck
Promotie
Wyck Promotie is actief
in het on- en offline
positioneren van stadsdeel
Wyck. Als Centrummanagement participeren
we in de stuurgroep en leveren we op basis
van jaarlijkse evaluatie van uitgevoerde
activiteiten en plan komend jaar een
passende financiële bijdrage.
10 Maastricht
Carnavalsstad
Als Centrummanagement
ondersteunen wij De
Tempeleers om Maastricht
als ‘Dé Carnavalsstad’ te presenteren, te
profileren en verder uit te bouwen. Onderdeel
hiervan zijn bijvoorbeeld de vlaggen die
jaarlijks worden opgehangen.

Tot slot...
Voor 2022 zal de nasleep van COVID-19
waarbij nieuwe varianten niet zijn uit te
sluiten, een cruciale rol spelen in de wijze
waarop onze geplande activiteiten kunnen
worden ingevuld. Als CMM zullen wij steeds
inspelen op de mogelijkheden die er zijn
om de negatieve effecten van COVID-19
zoveel mogelijk te beperken. Via onze
eigen communicatiekanalen houden we je
voortdurend op de hoogte. Wil je ons hele
plan lezen? Kijk dan op cmmaastricht.nl/
activiteiten. | W!M
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Korte berichten
MECC Agenda
HYROX 2022
26 maart 2022
Luxury Doll & Teddy Bear Expo
27 maart 2022
Second Home Beurs
23 en 24 april 2022

MERCI
& ADIEU!

Spektakelmusical Dagboek
van een Herdershond
29 april – 26 juni 2022

EFEE - 11th World Conference
on Explosives and Blasting
15 mei t/m 17 mei 2022

ISMRM Benelux Symposium 2022
25 mei 2022
GG22
4 en 5 juni 2022
Symposium Netwerk Acute
Zorg Limburg 2022
9 juni 2022
European Vascular Course 2022
11 t/m 14 juni 2022
Interclassics Days of Elegance 2022
18 en 19 juni 2022
19th International Congress
of ESCAP 2022
19 t/m 22 juni 2022
TEFAF 2022
25 t/m 30 juni 2022

Disclaimer
Houd de website van het MECC in
de gaten voor mogelijke wijzigingen
in verband met corona.

WWW.MECC.NL

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT
(ONBEZOLDIGD)

GEZOCHT:
SAMENWERKINGSPARTNERS!

Centrummanagement bouwt aan
een toekomstbestendig, economisch
vitaal en kwalitatief centrum van
Maastricht en de aanloopstraten, samen
met partners als de gemeente en
ondernemers(verenigingen).
We zoeken een voorzitter met een
lange termijnvisie die deze helder
weet te vertalen en de Raad van
Toezicht en directie en team van
Centrummanagement hierop kan
aansturen.

Voorjaarscongres NVvP 2022
11 t/m 13 mei 2022

Anesthesiologendagen 2022
19 en 20 mei 2022

CENTRUMMANAGEMENT
IS OP ZOEK NAAR...

Na 8 mooie jaren gaat Tom
Berghmans ons per 1 maart
verlaten. Tom startte als stagiair
bij Centrummanagement en is 4
jaar later, toen de Stichting Cultura
Mosae verzelfstandigd werd,
doorgegroeid naar de functie van
programmamanager. Hij zal als
productieleider bij Toneelgroep
Maastricht aan de slag gaan.
Tot de vele evenementen die Tom de
afgelopen jaren heeft georganiseerd voor
beide stichtingen, behoren de Culturele
Decemberprogrammering, Borrel Noten,
Cultuur op Zondag, cultuurprogrammering
Koningsdag, Het Parcours, MAAS! en nog
veel meer.
Tom: “Graag wil ik van deze gelegenheid
gebruik maken om jullie te bedanken;
mijn dank aan alle partners,
leveranciers,(amateur)gezelschappen,
artiesten, professionele culturele
instellingen, sponsoren, subsidiënten,
pers, vrijwilligers en nog velenmeer
voor de fantastische samenwerking en
het vertrouwen in de afgelopen jaren.
Centrummanagement en Cultura Mosae ga ik
niet vergeten en krijgen een bijzondere plek
in mijn culturele hart!”

TOM, NAMENS ONS:
UNNE GROETE MERCI!
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JIJ DOET TOCH OOK MEE?

KONINGSDAG IN
MAASTRICHT

Kijk voor de volledige vacatures met
profielschets op www.cmmaastricht.
nl of neem contact op met Rino
Soeters, r.soeters@lbghotels.com,
telefoonnummer: 043 321 11 11.
Heb je de ambitie en ben je bereid een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van Maastricht?
Richt dan jouw sollicitatie voorzien
van CV en opgave van eventuele
nevenfuncties voor 30/04/2022
aan Stichting Centrummanagement
Maastricht, Vrijthof 23, 6211LE
Maastricht of per email
info@cmmaastricht.nl.

WELKOM VENNE!
Dit is Venne Huisman,
de opvolger van Tom.
Hij is vanaf 1 maart vol
enthousiasme gestart
in het team van Cultura Mosae waar hij
aan de slag zal gaan met alle creatieve,
culturele projecten van de stichting. We
verheugen ons op de samenwerking!

HALLO EDWIN!
Dit is Edwin Boonstoppel
die per 1 april start als
projectmedewerker bij
Centrummanagement
Maastricht. Met zijn ervaring in de
evenementenbranche zal hij ongetwijfeld
een waardevolle toevoeging zijn aan het
team. Van harte welkom Edwin!

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar dit
jaar gaat het dan eindelijk gebeuren. Op Koningsdag,
woensdag 27 april, verwelkomen we Koning Willem
Alexander met leden van het Koninklijk gezin en leden
van de Koninklijke familie in Maastricht.

STUDENTENVERENIGING TRAGOS
VIERT 40-JARIG JUBILEUM

‘Leef Maastricht!’
Het thema dat we als stad voor deze bijzondere dag gekozen
hebben, is 'Leef Maastricht! ' Dit thema stond al eerder op de
planning voor het bezoek in 2020 dat vanwege corona niet doorging.
We blazen het dit jaar alsnog nieuw leven in. Leef Maastricht staat
voor alles wat Maastricht en de regio kenmerkt, met tegelijkertijd
een knipoog naar het Maastrichts dialect, waarin het Lief Maastricht
betekent.

De Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos viert
dit jaar het achtste lustrum. Het is daarmee een van
de oudste en grootste studentenverenigingen van
Maastricht. De vereniging startte in 1982 aan de
Boschstraat 66 in het centrum van Maastricht. Na
een aantal jaren van groei werd in 1994 uitgeweken
naar het karakteristieke Fort Willem, de plek waar de
vereniging nu nog steeds huist.

Bekendmaking programma
Hoe dat er daadwerkelijk allemaal uit gaat zien en wat we kunnen
verwachten, dat wordt op 8 maart bekend gemaakt. Die dag wordt
de pers ingelicht en krijgen de bewoners en de ondernemers die
met beperkende maatregelen te maken hebben een brief in de bus.
Het inhoudelijke programma van Koningsdag wordt op 22 maart
bekend gemaakt. Het is elk jaar gebruikelijk dat het een ruime
maand voor Koningsdag gebeurt met een grote perspresentatie.
Ook dan zullen nog we ondernemers en bewoners informeren.

Lustrumthema ‘Tegenlicht’
Met meer dan 500 leden is Tragos natuurlijk niet weg te denken
uit het studentenleven en de stad. Met hun achtste lustrum eren
zij dan ook de unieke stad Maastricht en haar geschiedenis door
een belangrijk persoon in het zonnetje te zetten, namelijk Dhr.
Minckelers. Deze unieke figuur is de inspiratie geweest voor het
Lustrumthema ‘Tegenlicht’.

Koningsdag 2022 in Maastricht belooft hoe dan ook een groot
feest te worden. Onze stad zal zich geweldig presenteren aan de
koninklijke familie en de circa 2,5 miljoen tv-kijkers. Alle reden
om er samen voor te zorgen dat het centrum oranje en rood-witblauw kleurt. De organisatie doet dan ook een oproep aan alle
ondernemers en bewoners om zoveel mogelijk te vlaggen en
panden en etalages zo sjiek mogelijk te versieren en het thema
‘Leef Maastricht’ op alle plekken in de stad tot leven te brengen en
voelbaar te maken.

Samenwerken en sponsoren
Komende maanden organiseert Tragos diverse lustrumactiviteiten
verspreid over de stad. De studentenvereniging is hiervoor
opzoek naar partners om mee samen te werken. Met een grote
groep studentleden en duizenden externe bezoekers biedt Tragos
een uitgelezen kans om een grote doelgroep in Maastricht te
bereiken, zo stelt de vereniging. Kijk voor meer informatie op
www.lustrumtragos.nl of neem contact op voor de mogelijkheden
via lustrum@tragos.nl of tel: 043-3211187.

Hou de website koningsdagmaastricht.nl vanaf 8 maart in de gaten
voor alle actuele informatie!
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CULTURA MOSAE MAAKT ZICH OP VOOR...

EEN JAAR
VOL CULTUUR
We zijn inmiddels goed op weg in 2022. En hoewel de opstart van het
jaar nog in volledige lockdown was, ziet het er nu beter uit. De lente lonkt
en ook op cultureel gebied lijken zonnigere tijden aan te breken. Vanuit
Cultura Mosae zijn we op dit moment dan ook vol goede moed bezig de
mogelijkheden voor dit jaar in kaart te brengen en werken we aan allerlei
mooie initiatieven voor 2022. We praten je graag bij!

SAMEN MAKEN WE
CULTUUR
Voordat we je meenemen langs onze
plannen voor het komende jaar, is het
misschien goed om ons verhaal nog een
keer te delen: waar we voor staan en ook
dit jaar weer helemaal voor gaan!
Stichting Cultura Mosae (SCM) initieert,
organiseert en verbindt cultuur in
publieke ruimtes. Op die manier wordt
cultuur zichtbaar toegankelijk en
bereikbaar gemaakt voor ieder publiek.
SCM gaat de uitdaging aan om creatieve,
culturele projecten en voorstellen aan te
bieden aan de stad en de mensen; van
bewoners tot (internationale) studenten,
bezoekers, en makers. Het doel is om
mensen te verbinden: met elkaar, met de
stad en de regio en met hun eigen -of juist
een nieuwe- cultuur.

lente 2022

op de planning: dit, en meer!

MAASTRICHT BLIJFT MAGISCH

Aangezien ongeveer de helft van de
Culturele Decemberprogrammering vorig
jaar geannuleerd moest worden vanwege de
aangescherpte coronamaatregelen, hebben
we besloten op 6, 12 en 13 maart 2022
‘Maastricht Blijft Magisch’ te organiseren
in de St. Janskerk aan het Vrijthof. De
gezelschappen die last minute gecanceld zijn
in december, krijgen zo alsnog een kans om
optredens te verzorgen. Houd onze website
en socialmedia kanalen in de gaten voor alle
info over ‘Maastricht blijft Magisch’!

CULTUUR OP ZONDAG

Na een noodgedwongen
stop in 2020 en 2021,
zijn we weer terug met
‘Cultuur op Zondag’. Net
als andere jaren verzorgen we de komende
tijd weer voor zoveel mogelijk zondagen
een culturele invulling. Hierbij zoeken we de
samenwerking op met culturele instellingen
in de stad.

TEFAF SECRET MUSIC
SESSIONS

In het weekend van TEFAF,
van 24 t/m 30 juni 2022,
zullen we samen met
de klassieke- en jazz afdelingen van het
Conservatorium een muzikaal programma
verzorgen in de binnenstad, voornamelijk in
het Stokstraatkwartier.

WWW.CULTURAMOSAE.NL /
CULTURELE DECEMBERPROGRAMMERING

Na een aangepaste en
vervroegd beëindigde editie
in 2021, hopen we nu weer
op een ouderwets sprankelende en magische
manier het jaar te kunnen afsluiten. Ook dit
jaar gaan we voor een bomvol programma
waarbij we amateurs in de stad een podium
bieden tijdens deze drukbezochte periode.
Bezoekers en bewoners willen we op deze
manier verrassen met een divers aanbod
aan cultuur in de publieke ruimte.

5-STERRENSTAD

Als Cultura Mosae werken we intensief
samen met Centrummanagement Maastricht
bij het verzorgen van een passende en
diverse culturele invulling. Onder andere bij
het project ‘5-Sterrenstad’. Dit is een initiatief
van CMM om de verschillende stadsdelen
met elk een eigen event, verspreid over het
jaar, op de kaart te zetten.

BORREL NOTEN

Samen maken we onze eigen cultuur, met de mensen
en de makers in onze omgeving. Zo creëren we een
samenleving die eigenheid én diversiteit viert, mensen
verbindt en verschillen kenbaar maakt, omarmt
& overbrugt. Cultura Mosae draagt bij aan deze
samenleving door cultuur zichtbaar (en) toegankelijk
te maken voor elk publiek: van bewoners tot bezoekers,
voor zowel leken en liefhebbers als bewonderaars
en kenners. Alle uitingsvormen van cultuur, zoals
theater, muziek, dans of beeldende kunst, zijn een
weerspiegeling van-, een reactie op- of geven
richting aan onze samenleving. Cultura Mosae steunt
cultuur: de mensen die het beleven en de mensen
die het maken. Zo draagt Cultura Mosae bij aan een
stad en regio waarin wij elkaar begrijpen, verrijken,
vernieuwen en verbinden. Om samen te komen,
samen te vieren, samen stil te staan, om vooruit te
komen. Voor elkaar, voor iedereen. Daar gaan we voor.
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Na een fantastische eerste editie
in 2020 gaan we dit jaar voor de
tweede editie en presenteren we
deze zomermaanden weer een
reeks zomeravondconcerten in
de buitenlucht onder de naam
‘Borrel Noten’. Dat betekent dat
je in de periode vanaf half juli
tot en met eind augustus, iedere
woensdag t/m zondagavond,
met een drankje en een hapje,
kunt genieten van concerten
met genres als jazz, klassiek,
mediterraan en pop.

Bestuurswissel Stichting
Cultura Mosae
Afgelopen jaar nam het
bestuur van Stichting
Cultura Mosae afscheid
van Robert Hoogenboom
en Immy Willekens. Zij zijn
vervangen door Peggy van
Sebillen (Zuiderlicht) en
Boudewijn Cox (Jan van
Eyck academie). WELKOM!
Samen met het nieuwe
bestuur wordt er gewerkt
aan een ambitie voor de
stichting om de komende
jaren met plezier naartoe
te werken. | W!M

Lang verwacht, gekoesterd en gewenst: nadat we vorig jaar
onze plannen door Covid ‘on hold’ moesten zetten, kijken we er
nu naar uit om dit nieuwe stadsbrede cultuurfestival alsnog te
kunnen lanceren. MAAS! is de nieuwe variant van de opening
van het cultureel seizoen ‘Het Parcours’ zoals we dat in het
verleden kenden. Met het verschil dat MAAS! nog een stapje
verder gaat en een multidisciplinair festival wordt waarin
verbindingen worden gelegd tussen het culturele veld en andere
beleidsterreinen. Bovendien speelt het festival zich niet alleen
in het centrum van de stad af, maar ook daarbuiten in de wijken
en buurten.
MAAS! Dat zijn wij. Mensen, organisaties, een
gezamenlijke energie en de ‘Mestreechter
Geis’ die door de straten van Maastricht
te voelen is. Of je nu een bezoeker of een
bewoner bent, een expat of een student;
tijdens MAAS! vieren we dat we samen
zijn. De stad pakt zich dan samen voor een
stad breed en multidisciplinair festival
dat plaatsvindt in de binnenstad en een
aantal buitenwijken van Maastricht. Met
een compleet programma vol cultuur,
sportactiviteiten, maatschappelijke
initiatieven en bijzondere momenten. “Blij
dat je er bent!”.
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Deelnemen? Meld je aan!
De eerste editie van MAAS! zal plaatsvinden
van 8 t/m 11 september in 2022. MAAS! is
voor Cultura Mosae dé gelegenheid om de
culturele diversiteit die Maastricht te bieden
heeft, aan een groot publiek te tonen. Heel
wat partners die er vorig jaar al klaar voor
waren, hebben hun deelname al toegezegd.
Vanaf nu kan je jouw project, activiteit en/
of bijdrage aan ons doorgeven via contact@
festivalmaas.nl. Volg de ontwikkelingen
rondom MAAS! via festivalmaas.nl
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FINANCIEEL OVERZICHT
CENTRUMMANAGEMENT

SAMEN MET JULLIE
MAAKTEN WE HET
MOGELIJK!

Zoals je ieder jaar van ons gewend bent, tref
je hieronder het ﬁnancieel overzicht van 2021
en het plan voor 2022 aan.
Real 2020 (€)

Budget 2021 (€)

Real 2021 (€)

Budget 2022 (€)

488.412

490.000

496.715

495.000

Sponsoring Cultuurfestival Magisch Maastricht

63.000

-

-

-

Sponsoring Sfeerverlichting Magisch Maastricht

102.567

87.000

141.200

90.000

Overzicht Exploitatierekening

Unne groete merci

Inkomsten

Aanvullend op de winter-editie van de W!M van 2021, benoemen
we bij deze graag de laatste ondernemers die hun bijdrage
deden aan de prachtige sfeerverlichting. Ook dankzij jullie
straalde de stad!

Bijdrage Gemeente Maastricht

Gastvrij Maastricht

-

5.000

1.989

5.000

18.405

9.000

20.200

10.000

672.384

591.000

660.104

600.000

1.135

5.000

2.612

5.000

170.779

173.000

174.689

190.000

Inhuur derden communicatie

15.629

25.000

25.736

25.000

Huisvestingskosten

14.472

20.000

20.070

20.000

4.726

12.000

4.415

6.000

Cultuurfestival Magisch Maastricht

62.000

25.000

13.193

25.000

Succes Formula

Sfeerverlichting Magisch Maastricht

263.144

250.000

247.542

250.000

Sway Café

Centrumkwartieren

4.837

16.000

16.889

6.500

-

5.000

-

5.000

2.750

10.000

6.753

10.000

A

D-G

M

Q-S

Alley Cat

Denham

MAC sportclub

Quattro Mori

Altena Gala

Il Fiore

Le Marais

Sarah Pacini

Artichoque

Follies

Marks

Schaap + Citroen

Audiofrenzy

Georgette

Mastiha Meze Bar

Score

Ginger

Maud Maastricht

Senzes Hair & Beyond

B

Gio's Cucina Casalinga

Max & Pol

Simon Lévelt

BABS Burrritos

GLAM hairdressers

Menners

Smores

Oliebollenkraam Mesa

Soup Bros.

H-K

Eetcafé Minckelers

Spatlap

Hemingway's Maastricht

Kaashandel Mitchel Sauer

Rederij Stiphout

Beto
Bewoners Sporenstraat
(Erwin & Laura, Esther,
Albert & Jacqueline, John
& Carmen)
Bim en Bap
Blooms
de Brandweerkantine
Burgerfabriek

C
Charles Feijts Groep
Charlotte & Marie
Chasin
Chaussures Mondiales
Cheese & more
Cheese Expo
La Chine
Ijssalon Christy

Eetcafé Jour de Fête

Overige subsidies en sponsoringen
Totaal inkomsten
Kosten
Afschrijving inventaris
Personeelskosten

Kantoorkosten

Jouw Marktkraam

N-P

Kebab point

The Nail Room

de Kiosk

Pizzeria Napoli

T-Z

Koelap

Natan / Paule Ka

Treacle & Spice

Wyck Promotie

10.000

-

10.000

-

53.667

-

3.318

2.500

5.000

17.000

28.060

17.000

Koopzondagen cultuur & campagne
Gastvrij Maastricht

Kookhuis aan de Maes

A la Paco

Taverna la Vaca

COVID-19

Koos Bakker

Paddy Point

Vereniging Ondernemers
Centrum (VOC)

Overige evenementen en projectkosten
Winkel info Maastricht (WiM)

26.387

20.000

28.066

25.000

Vereniging van Eigenaren
Binnenstad Maastricht
(VEBM)

Communicatiekosten

15.227

10.000

10.000

10.000

Accountants- en advieskosten

10.089

14.000

11.142

14.000

Representatiekosten

2.266

2.000

3.577

2.000

Algemene kosten

3.735

5.000

1.807

5.000

Kosten aftrekbeperking omzetbelasting

5.591

6.500

6.089

6.500

671.436

615.500

613.958

624.500

948

-24.500

46.146

-24.500

Financiële baten en lasten

279-

-500

723-

-500

Resultaat exploitatie inkomsten en kosten

669

-25.000

45.423

-25.000

Paletti

L

Paone

Leisure fonds

Aux Pays Bas

Levantini

Pieke Potloed

Lines to Dot

de Pindakaaswinkel

Loonstra Juwelier

Preps

Lucid Creations

Pro Housing Exclusive Real
Estate

Luster

Purdey Mode

Cimmermans Translations

Wijnbar Via Mucca
de Vingerhoed
The Vintage Dealers
Vision
Vrijthof 9
We:ar Vintage

Courage Lingerie

Wolky

Cybulka Parketvloeren

Zeeman
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Totaal kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
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Centrummanagement Maastricht
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6211 LE Maastricht
043 851 89 77
info@cmmaastricht.nl
www.cmmaastricht.nl

Disclaimer
De informatie in deze publicatie is
met zorg en aandacht
samengesteld. Er kunnen echter
op geen enkele wijze rechten aan
worden ontleend.
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