
 

   

  1/2 

  
 
 
Aan het College Burgemeester en Wethouders Maastricht 
 
                
 
Onderwerp:      Datum:   Bijlagen: 
Uitvoeringsmasterplan centrum Maastricht   14 april 2022    
 
E-mailadres:      Onze referentie: 
paultenhaaf@cmmaastricht.nl     CM/2022/04.14.01 
 
 
 
Geacht college, 
 
In het GOC-overleg hebben we afgesproken om gezamenlijk een plan te maken als reactie op de coronacrisis 
die met name de sectoren horeca, detailhandel, cultuur en evenementen in Maastricht zwaar hebben 
getroffen. Onze voorstel is om samen een uitvoeringsmasterplan uit te werken, waarbij wordt geïnvesteerd in 
de toekomst met als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan Maastricht en in het bijzonder aan het centrum. 
 
De recente coronacrisis, de internationale spanningen en de oplopende inflatie trekken nu en de komende 
jaren een wissel op de genoemde sectoren in het centrum. Experts verwachten dat de hoge inflatie terug te 
zien zal zijn in de bestedingen vanaf de tweede helft van 2022. Verder zien we nu al een trendbreuk met het 
verleden waarbij de faillisementen in 2022 toenemen.  
 
Maastricht heeft een cultuurvisie en recent een omgevingsvisie, stadsvisie, economische visie en sociale visie 
vastgesteld. Ons voorstel is om met deze visies als uitgangspunt, te komen tot een integraal 
uitvoeringsmasterplan, waarbij professionele experts zoals bijvoorbeeld een architect, worden betrokken om 
het plan mee uit te werken. 
 
Wij denken hierbij onder andere aan de vergroening van het centrum. Niet door het verwijderen van 
parkeerplaatsen en het plaatsen van bomen op die plaatsen, maar met een centrumbreed plan dat integraal 
wordt benaderd met stadaankleding en het autoluw inrichten van straten waar dat wenselijk is en het een 
kwaliteitsimpuls betekent voor de leefomgeving en beleving. Met vergroening realiseren waarmee bovendien 
een significante bijdrage aan het reduceren aan het verminderen van hittestress in het centrum. 
 
Tevens vragen wij u om de komende jaren evenementen te ondersteunen die een kwaliteitimpuls betekenen 
voor Maastricht. . Naast bestaande evenementen als bijvoorbeeld De Nederlandse Dansdagen, TEFAF en Bruis, 
noemen we Festival Maas!, dat zowel cultuur, sport, eductie als sociaal maatschappelijke organisaties verbindt. 
Festival MAAS! is in de editie van 2022 voornemens om -naast het centrum- samen met partijen ook in de 
wijken activiteiten te programmeren. Denk aan het Theresiaplein, Koningsplein, Viegenpark, Volksplein, 
Orleansplein, Pottenberg en Mariaberg. De ambitie is om dit stadsbrede festival de komende jaren nog verder 
uit te rollen in de wijken van Maastricht. 
 
De gevolgen van de coronacrisis, de internationale spanningen en torenhoge inflatie waar we mee te maken 
hebben, vragen om handelen en geven het belang en de noodzaak aan om nu te investeren in de toekomst van 
Maastricht, in het bijzonder in het centrum. Ons voorstel is om de focus te leggen op een 
uitvoeringsmasterplan waarvoor materieel financiële middelen beschikbaar worden gesteld. 
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Wanneer wenselijk zijn we graag bereid om onze overwegingen nader toe te lichten. 
 
Namens vertegenwoordigers Binnenstad Ondernemers Collectief (BOC). 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Paul ten Haaf 
Directeur stichting Centrummanagement Maastricht 
 
 
    
 


