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Inleiding
Voor u ligt het activiteitenplan 2022-2025 van Stichting Centrummanagement Maastricht (verder CMM). 

Het plan 2022-2025 wordt mede beïnvloed door de COVID-19 crisis die zich in 2020 en 2021 onder 
andere heeft doen gelden in de sectoren retail, horeca, cultuur en evenementen. Juist die sectoren die zo 
prominent aanwezig zijn in het centrum van Maastricht. In het plan 2020 was in de eerste alinea van de 
inleiding het volgende geschreven: ‘Nooit eerder waren er zoveel onzekerheden om een plan te schrijven 
dat gericht is op de toekomst. Zeer waarschijnlijk is het al dan niet beschikbaar hebben van een COVID-19 
vaccin bepalend voor de ontwikkelingen in 2021’. We kunnen nu vaststellen dat dit waar is gebleken.

Bij het schrijven van plan 2022 – 2025 worden we nog steeds geconfronteerd met COVID-19. Miljoenen 
mensen zijn inmiddels gevaccineerd, maar het virus is weerbarstig en lijkt moeilijk onder controle te 
krijgen. De verwachting is dat er een maatschappelijke en deels medisch-ethische discussie in de tweede 
helft van 2021 zal worden gevoerd. Het gaat dan o.a. om vrijheden van al dan niet gevaccineerde mensen 
en hoe te leven met het virus in welke variant dan ook. 

Buiten de COVID-19 perikelen gaat het macro economisch goed en dat geeft, naast de toenemende 
vaccinatiegraad, reden om optimistisch te zijn. We staan voor enorme uitdagingen en de verwachting is dat 
niet alle middelgrote steden, waar Maastricht deel van uitmaakt, ongeschonden uit de crisis gaan komen. 
Een deel van de koopkracht die door COVID-19 versneld richting online is gegaan, zal blijvend zijn. 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 de goede 
maatregelen worden genomen. Hiervoor moeten krachten gebundeld worden en zal er optimaal moeten 
worden samengewerkt. 

Onze verwachting is dat in de eerste helft van 2022 voor een deel de balans kan worden opgemaakt, 
waarin te zien zal zijn welke wissel de COVID-19 crisis heeft getrokken op met name de retail- en 
horecaondernemers in Maastricht. Hoe hebben zij zich staande weten te houden en wat betekent het 
voor de leegstand in de stad? Door de marktcorrectie die thans plaatsvindt in de vastgoedsector wordt 
het aantrekkelijk voor ondernemers om zich in Maastricht te vestigen, waardoor er in 2023 herstel van 
leegstand kan optreden. Wij blijven uitgaan van een duidelijke toekomstvisie die perspectief biedt. Dat is 
de leidraad voor het activiteitenplan 2022-2025. Dit lijkt ons de juiste weg om deze crisis te overwinnen en 
er sterker dan ooit uit te komen. 

Parallel aan het schrijven van plan 2022-2025, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart 2022, heeft CMM in samenspraak met de BOC-leden een notitie geschreven, genaamd ‘Werken 
aan de toekomst van Maastricht’. Over deze notitie zullen we met politieke partijen in gesprek gaan. Daar 
waar mogelijk zal CMM ook initiatieven steunen of mede in gang zetten om tot realisatie te komen van 
onderdelen van de in de notitie genoemde punten. De notitie ‘Werken aan de toekomst van Maastricht’ zal 
naast het Activiteitenplan 2022 – 2025 leidend zijn bij de activiteiten van CMM in 2022 en de 
komende jaren.

De visie, missie en doelstellingen van CMM blijven als uitgangspunt dienen. Ons activiteitenplan sluit aan 
bij de jaarplannen van voorgaande jaren, waarbij de invloed van COVID-19 (op basis van de inzichten tijdens 
het schrijven van het plan) is verwerkt. In het verleden hebben we bij het opstellen steeds aangegeven dat 



het om een dynamisch plan gaat en dat we inspelen op de ontwikkelingen en uitdagingen gedurende het 
jaar, om te kunnen anticiperen op kansen en ontwikkelingen die zich aandienen. Dat is voor dit plan 
niet anders.

Bij het schrijven van het plan 2022-2025 zijn er dus nog veel onzekerheden. Onze verwachting is 
daarom dat er -evenals in 2021- bijsturing zal plaatsvinden gedurende het jaar. Communicatie naar onze 
stakeholders is van grote betekenis en de maatschappelijke discussie over hoe we omgaan met COVID-19, 
nadat iedereen die dat wil gevaccineerd is, zal medebepalend zijn voor het herstel van eerder genoemde 
sectoren en daarmee ook direct en indirect voor de uitvoering van onze plannen.
Aangezien gedurende de jaren 2020 en 2021 geen nieuwe intitiatieven konden worden opgestart, zijn deze 
opnieuw terug te lezen in dit plan, waarbij we met enig vertrouwen zeggen dat we deze in 2022 wél 
gaan realiseren.
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Visie
Als belangenbehartiger voor ondernemers in de binnenstad, staat CMM voor een toegankelijk en 
toekomstbestendig centrum, een veerkrachtige voedingsbodem en een stabiele uitvalsbasis. 

Een centrum waar samen met ondernemers grenzen worden opgezocht en verlegd, nieuwe ontwikkelingen 
worden gezien als kansen en er ruimte is voor initiatief. In het hier en nu. Daarvoor moet een stad continu in 
beweging zijn. De interactie tussen mensen, organisaties en initiatieven zorgt dat de stad leeft en beweegt. 
Zo groeit Maastricht als een van de meest dynamische steden van Nederland.
CMM draagt hieraan bij door na te denken over het centrum in zijn totaliteit. Vanuit het belang van 
ondernemers, de behoefte van bewoners en de meerwaarde voor bezoekers. Voor morgen en overmorgen.

Missie
CMM gaat voor een dynamische (binnen)stad waar het goed wonen, ondernemen, werken, studeren en 
recreëren is.

Een centrum dat blijft bewegen en zich onderscheidt van concurrerende steden. Een binnenstad die 
kansen creëert voor ondernemers, bewoners verrast, toeristen laat ontdekken en studenten helpt zicht te 
ontplooien in een uitdagende omgeving. Daar zet CMM haar kennis, ervaring en uitgebreide netwerk 
voor in.

Doelstelling
Partner van de binnenstad Maastricht.

Centrummanagement Maastricht zet zich in voor de belangen van ondernemers, de behoeften van 
bezoekers en de meerwaarde voor bewoners. Samen met hen werken wij aan de binnenstad: een goed 
ontwikkeld, economisch vitaal, gastvrij en toekomstbestendig centrum.
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Activiteiten
Onderstaand volgt een resumé van de thans voorziene activiteiten voor de periode 2022 – 2025.

1. Beperken leegstand winkelpanden
De afgelopen jaren was het leegstandsniveau in centrum Maastricht een groot deel van de tijd rond de 8 – 
9%, buiten een tijdelijke piek eind 2016 van ca. 17% (V&D, Macintosh en Perry Sport) en het laagste niveau 
medio 2017 van ca. 5%. 

COVID-19 heeft een dramatische impact gehad op de bezoekersaantallen in 2020 en 2021 en heeft een 
extra en versnelde impuls gegeven aan internetaankopen. In 2020 bedroeg het leegstandsniveau rond de 
12%. Het lijkt erop dat dit niveau in 2021 is gestabiliseerd, waarbij opgemerkt wordt dat dit mede te danken 
is aan de overheidssteun zoals NOW, TOZO, etc. 
Verder hebben veel ondernemers afspraken kunnen maken met hun huurbaas en zijn betalingensregelingen 
voor belastingen toegepast. Wanneer zou blijken dat het COVID-19 virus in welke variant dan ook onder 
controle is einde 2021, kan in 2022 de balans worden opgemaakt over wat de crisis in genoemde sectoren 
heeft aangericht en wat dit betekent voor de leegstand. In lijn met de rapporten van onder andere INretail 
en Locatus zou de leegstand in 2022 kunnen toenemen. Mits we de juiste maatregelen nemen, zijn we over 
Maastricht op lange termijn optimistischer gestemd dan voorzien is voor de gemiddelde ontwikkeling in 
Nederland. Belangrijk is dat Maastricht een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een goede bereikbaarheid 
en infrastructuur kent. Samenwerking met de gemeente Maastricht is cruciaal bij de behandeling van 
vergunningsaanvragen, het betrachten van !exibiliteit bij nieuwe initiatieven en bij het toekennen van de 
bestemming van winkelpanden. Denk hierbij aan het faciliteren van een functiemix aan de randen van het 
centrum en ‘multiconcepten’ in winkels.  Een neerwaartse correctie van de huren als gevolg van de crisis 
kan mede zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
Tevens kan het door de rijksoverheid genomen initiatief ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’, waarvoor " 100 
mio beschikbaar is voor de middelgrote steden in Nederland, in Maastricht wellicht projectmatig leiden tot 
een of twee projecten die leegstand mee helpen te verminderen.
De inzet van CMM is en blijft gericht op het genereren van koopstromen, die mede zorgen voor een 
aantrekkelijke vestigingsstad voor ondernemers. 

2. Stimuleren verblijfstoerisme
Bij de keuze van onze activiteiten zal de inzet op het vergroten van verblijfstoerisme steeds worden 
meegenomen en zal speciale aandacht worden besteed aan de in de stad overnachtende gasten. Waar het 
aan de orde is, worden deze activiteiten afgestemd en/of uitgevoerd in samenwerking met de SAHOT en 
Maastricht Marketing. Nadrukkelijk wordt ingezet op de kracht van combinatiebezoek van retail, horeca en 
cultuur/evenementen. De focus in de campagnes moet niet alleen gericht zijn op de aantrekkelijkheid van 
Maastricht, maar ook op de regio Zuid-Limburg en Belgisch Limburg.

3. Sfeerverlichting Magisch Maastricht
COVID-19 bracht de #nanciering van de sfeerverlichting in een ander daglicht. Reeds in maart 2020 is 
het besluit genomen om voor dat jaar geen bijdragen te vragen bij ondernemers. Voor 2020 hebben onze 
partners zich samen bereid verklaard om de #nanciering grotendeels voor hun rekening te nemen. Op basis 
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van de huidige inzichten is CMM voornemens om in 2021 en de navolgende jaren wederom een beroep te 
doen op de ondernemers om een bijdrage te leveren. 
CMM streeft ernaar om ieder jaar een wijziging aan te brengen of een nieuw element toe te voegen aan de 
sfeerverlichting en Maastricht te presenteren als een sfeervolle stad gedurende de feestmaand.

4. Gastvrijheidsproject ‘5-Sterrenstad’
Vanuit het in 2019 gestarte initiatief ‘5 Sterrenstad’ is de inzet om jaarlijks een herkenbaar, herhaalbaar, 
hoogwaardig evenement in elk van de kwartieren in het centrum van Maastricht te organiseren, om zo 
ieder stadsdeel te promoten en in het zonnetje te zetten. Het geeft bovendien een impuls aan spreiding 
van bezoekers doordat meer mensen kennis maken met de verrassende kanten van de buurt en alle 
ondernemingen. Gastvrijheid, kwaliteit, aandacht, verrassing en vernieuwing zijn kernwoorden waarmee 
invulling aan de dag(en) wordt gegeven. Nadat in 2020 en 2021 veel initiatieven moesten worden 
geannuleerd, gaan we in 2022 inzetten op de navolgende activiteiten:

Wyck - Route de Soleil
Route de Soleil is op beperkte schaal door kunnen gaan in 2021. De inzet is om 2022 vol in te zetten 
en een programma te realiseren dat het opstartevenement in 2019 overstijgt. In samenwerking 
met de ondernemers(vereniging) wordt een route door de wijk gecreëerd langs een aantal 
‘key’-ondernemers (retail, horeca, hospitality en cultuur) die een bijzonder aanbod doen of iets 
organiseren in Mediterrane sfeer. De regie is overgedragen aan Wyck Promotie, waarbij CMM en 
Stichting Cultura Mosae (SCM) ondersteunen bij de culturele programmering, aankleding (o.a. 
ophangen lampionnen) en communicatie.

Sphinxkwartier - Common Ground
In samenwerking met Mondiaal Maastricht en Studio Europa is onze hoop, na twee jaar uitstel, erop 
gevestigd dat we in 2022 de eerste editie van ‘Common Ground’ kunnen organiseren: Common 
Ground wordt een internationaal georiënteerde dag, geïnspireerd op de zichtbare en onzichtbare 
grenzen van de Euregio, Europa en de rest van de wereld. Een feestelijke dag om de verscheidenheid 
en verbondenheid tussen landen en culturen te vieren met ‘soulfood’ en ‘food for thought’. Cultura 
Mosae verzorgt de culturele programmering.

Oude binnenstad - Dag van de Vlaai
De dag van de Vlaai is inmiddels een traditie die we in samenwerking met Maastricht Marketing 
voortzetten. Op vele locaties in de oude binnenstad is de Dag van de Vlaai zichtbaar en voelbaar en 
worden bezoekers aan de binnenstad smakelijk ontvangen en verrast. Het geheel wordt omkleed met 
kleine culturele optredens die door Cultura Mosae worden georganiseerd.

Stokstraatkwartier 
In overleg en in samenwerking met de ondernemersvereniging Stokstraatkwartier wordt gekeken 
naar het uitwerken van een nieuw, terugkerend evenement, dat past bij de sfeer en stijl van het 
Stokstraatkwartier. De inzet is om in 2022 het nieuwe evenement te lanceren.
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Jekerkwartier
In overleg en in samenwerking met de ondernemersvereniging Stokstraatkwartier wordt gekeken 
naar het uitwerken van een nieuw, terugkerend evenement, dat past bij de sfeer en stijl van het 
Jekerkwartier. De inzet is om in 2022 het nieuwe evenement te lanceren dat in het teken staat van de 
Middeleeuwen.

Gastvrijheid algemeen
Er zal worden onderzocht of er mogelijkheden in 2022 zijn om, naast bovenstaande evenementen, 
met nog een initiatief de gastvrijheid te onderstrepen waar Maastricht bekend om staat.

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.
Het lijkt erop dat de gemeente Maastricht niet geïnteresseerd is in het gezamenlijk uitwerken van een 
datadashboard samen met CMM en VEBM, waardoor het genomen initiatief is geparkeerd.
CMM en VEBM zullen zich in 2022 beraden of het wijs is om te blijven streven naar een datadashboard of 
dat ze er beiden vanaf zien.

6. Smart City
CMM blijft van mening dat Smart City en Arti#cial Intelligence van toenemend belang zijn voor een 
verdere ontwikkeling van Maastricht als aantrekkelijke bewoners-, recreëer-, cultuur- en studentenstad.
De gemeente Maastricht heeft in 2020 een globaal beleidskader ‘Smart City’ uitgewerkt en een 
inventarisatie gemaakt van de activiteiten die al in gang zijn gezet. De bezuinigingen binnen de gemeente 
Maastricht hebben geleid tot een korting op de Smart City activiteiten, waardoor er momenteel geen 
budgettaire ruimte is om nieuwe initiatieven te ontplooien. Wanneer er zich kansen voordoen binnen de 
#nanciële mogelijkheden van de Gemeente, zal CMM hier in 2022 en volgende jaren op inspelen.
Verder wordt onderzocht of het project ‘Cobble’ van Cultura Mosae kan worden doorontwikkeld tot een 
stads-app waarbij CMM kan ondersteunen.

7. Verdrag van Maastricht 30 jaar
In 2022 is het 30 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht is ondertekend. Het verdrag heeft Maastricht 
internationale bekendheid gegeven. Maastricht zal in dit kroonjaar activiteiten ontplooien om het Europese 
gedachtegoed opnieuw onder de aandacht te brengen en waar mogelijk een impuls te geven. CMM volgt 
de plannen van de gemeente en kan op aanvraag, binnen de mogelijkheden die haar ter beschikking staan, 
ondersteuning bieden.

8. Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
CMM zal in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat organiseren op woensdag 
9 maart 2022 in de Muziekgieterij. De lijsttrekkers van alle politieke partijen die meedoen worden 
uitgenodigd om aan het debat mee te doen. De voorbereiding zal plaatsvinden aan de hand van de notitie 
‘Werken aan de toekomst van Maastricht’, die ook zal dienen als onderlegger om over in gesprek te gaan 
met de fracties van de politieke partijen.
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9. Samenwerken Ondernemend Wyck / Wyck Promotie
Wyck Promotie is actief in het organiseren van evenementen in- en het positioneren van Wyck middels 
een website, social media en andere communicatie platforms. Het voortbestaan van Wyck Promotie is 
afhankelijk van sponsoring en gemeentelijke subsidie. CMM beoordeelt haar bijdrage jaarlijks op basis 
van de evaluatie over behaalde resultaten, jaarplannen en #nanciële bijdragen van anderen. Uitgangspunt 
voor deelname CMM is dat er uit sponsoring " 60k cash wordt opgehaald en dat de gemeente Maastricht 
bijdraagt met een subsidie van " 20k. Operationele aansturing vindt momenteel plaats door Ondernemend 
Wyck, waarbij een stuurgroep waarin twee leden van Ondernemend Wyck, Maes Vastgoed, Ruijters 
Vastgoed en CMM zitting hebben en toezien op uitvoering, het jaarplan en #nanciering. 

10. Maastricht Carnavalsstad
Hoe Carnaval er in 2022 uit gaat zien, is bij het schrijven van dit plan nog niet duidelijk. We vertrouwen 
erop dat  Vastelaovend in 2022, mogelijk met enige aanpassingen, door kan gaan.
CMM ondersteunt De Tempeleers om Maastricht als ‘Dé Carnavalsstad’ te presenteren, te pro#leren 
en verder uit te bouwen. Hierbij kan worden gedacht aan het ophangen van vlaggen in het centrum, de 
‘Kiekoet’- (etalage)wedstrijd samen met ondernemers en het streven naar een nauwere samenwerking 
met onderwijsinstellingen, horeca en retail. Namens ondernemend Maastricht biedt CMM ‘Ziene Hoege 
Hoeglöstigheit’ een speld aan, die hij als herinnering aan zijn prinsschap mag behouden.

11. Steunen Quiet Community Maastricht
CMM zal ook in de komende jaren de Quiet Community Maastricht waar mogelijk ondersteunen in hun 
inzet om (stille)armoede in Maastricht te verminderen.
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Belangenvertegenwoordiging 
De afgelopen jaren is gebleken dat samenwerking en krachtenbundeling bij belangrijke issues, bijdragen 
aan beoogde doelen en resultaten. CMM is daarin vaak de initiatiefnemer, zet in op verbinding en 
samenwerking en neemt de rol van woord- en penvoerder.

1. BOC-overleg
Met de ondernemers-/brancheverenigingen vindt ieder kwartaal overleg plaats. In dit overleg worden, 
naast het afstemmen van actuele zaken, ideeën uitgewisseld, werkgroepen gevormd en standpunten 
bepaald over de te communiceren boodschap. Vanuit de BOC-geleding worden de vertegenwoordigers 
benoemd die in overleg treden met de gemeente Maastricht of andere derde partijen over speci#eke 
onderwerpen.

2. Coalitieakkoord 2022 – 2026
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. In de 
aanloop naar de verkiezingen is samen met de BOC-leden de notitie geschreven: ‘Werken aan de toekomst 
van Maastricht’ die aan alle politieke partijen is toegestuurd. Onze inzet is om de daarin toegelichte 
toekomstvisie optimaal terug te laten komen in het coalitieakkoord. Aan de hand van het dan opgestelde 
coalitieakkoord kan CMM beoordelen wat en op welke wijze haar bijdrage daaraan zal zijn. 

3. 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. Wanneer nodig worden standpunten 
verduidelijkt. Waar mogelijk wordt gezocht naar consensus en een gezamenlijk draagvlak, om op die wijze 
ambtelijk, bestuurlijk of met de gemeenteraad in overleg te gaan. Dit met als doel concrete resultaten 
te bereiken. Actuele onderwerpen die op de agenda staan bij de gemeente Maastricht en waarbij CMM 
in meer of mindere mate participeert zijn onder andere Actieplan Parkeren Maastricht, Fietsparkeren, 
Programmaraad Evenementen, Impulsaanpak Winkelgebieden en Sustainable Developement Goals (SDG).

4. Stadsvisie, Economische visie en Sociale visie
De gemeente heeft aangekondigd om te komen tot een nieuwe stadsvisie, economische visie en sociale 
visie. CMM heeft haar bijdrage geleverd in diverse overleggen en via de notitie ‘Werken aan de toekomst 
van Maastricht’. Afhankelijk van hoe inhoudelijk deze visies worden vastgesteld, zal CMM in 2022 bepalen 
hoe en op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd aan het op onderdelen realiseren van deze visies.

5. Zero Emissie Stadslogistiek
Zuid-Limburg Bereikbaar is in 2020 gestart met het project ‘Zero Emissie Stadslogistiek’. 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 mee ondertekend. CMM 
heeft wel een brief aan de wethouder die ZES in portefeuille heeft en Zuid Limburg Bereikbaar gestuurd 
met kanttekening dat camera’s voor ZES niet mogen worden ingezet voor millieuzonering in het centrum. 
Voor het overige zal CMM waar mogelijk ZES ondersteunen.
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Communicatie
CMM is meer dan ooit zichtbaar op de eigen website en op social media. In 2020 en 2021 is de website 
geactualiseerd en is er met regelmaat extern gecommuniceerd, onder andere door wekelijks berichten 
te posten.

Tevens is in 2021 een CMM LinkedIn account aangemaakt.

Onze inzet blijft om te communiceren over projecten en standpunten. Hiervoor zullen ook in 2022 de 
volgende middelen worden ingezet: 
• Kwartaalmagazine W!M
• Website Centrummanagement
• Social Media: gebruik wordt al gemaakt van Instagram, Facebook en LinkedIn.
• Fysieke bezoeken aan ondernemers
• Thema-avond(en)

Partnership
CMM kent een groot aantal partijen waarmee wordt samengewerkt, zoals ondernemers(verenigingen), 
brancheverenigingen, de culturele sector, de gemeente Maastricht, Maastricht Marketing, Zuid Limburg 
Bereikbaar en vele anderen. CMM hecht veel waarde aan het leggen van verbindingen tussen partijen voor 
nu en in de toekomst en denkt te mogen vaststellen dat hiermee de afgelopen jaren successen zijn geboekt 
waardoor Maastricht als geheel beter is geworden.

Adviesfunctie
Op diverse niveaus levert CMM een bijdrage als adviseur voor stichtingen en stuur-/werkgroepen. Zo 
adviseert CMM o.a. Stichting La Saison Culinaire, Stichting Jaarboek Maastricht en de werkgroepen 
Maastricht Awards en TEFAF & the City. 
Tevens is CMM lid van de stuurgroep ‘Leisure’ die tot doel heeft een impuls te geven aan 
hotelovernachtingen, in het bijzonder gedurende de midweek. De stuurgroep beoordeelt initiatieven en 
aanvragen die hier een bijdrage aan kunnen leveren.
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Stichting Cultura Mosae
De stichting Cultura Mosae (SCM) is in 2016 gestart, waarbij CMM de culturele activiteiten die ze 
voorheen organiseerde heeft overgedragen of in opdracht heeft gegeven aan SCM. Per 1 januari 2018 zijn 
twee personeelsleden van P-rol gewisseld van CMM naar SCM.

SCM heeft haar eigen verantwoordelijkheid en bestuur. De personeelsbezetting bestaat uit twee personen 
die gehuisvest zijn in kantoor CMM. Medewerkers van CMM en SCM verlenen over en weer ondersteuning 
bij de uit te voeren activiteiten. 

De vooruitzichten om culurele voorstellingen te organiseren zijn positiever dan de afgelopen twee jaar, 
waarin veel activiteiten zijn geannuleerd of opgeschort. Op basis van de huidige inzichten staan voor 2022 
de navolgende culturele activiteiten op het programma van SCM:

MAAS!
SCM heeft het inititatief genomen om festival MAAS! te organiseren: de grootste culturele productie die 
ze tot nu toe heeft georganiseerd. De totale begroting opgebracht door subsidies, fondsen en sponsoring 
bedraagt " 300k. De gemeente Maasticht heeft aan de hand van het aangeleverd plan MAAS! toegevoegd 
aan de lijst van culturele projecten die in aanmerking komen voor de meerjarige subsidie. 

Magisch Maastricht
Jaarlijks verzorgt SCM in opdracht van CMM de culturele programmering tijdens Magisch Maastricht. De 
gemeente Maastricht heeft bij haar aankondigde bezuinigingen aangegeven de subsidie voor het cultuur-
programma van Magisch Maastricht (van " 40k) niet meer beschikbaar te stellen. Dit zal betekenen dat het 
programma beperkter van omvang zal zijn en zal worden afgestemd op de beschikbare middelen in 2022 en 
de daaropvolgende jaren.

Borrel Noten – Open Air Concerts: 
In 2020 is gestart met dit zomerse evenement. 25 gratis toegankelijke concerten in diverse genres in de 
openlucht. Het idee bestond al jaren en was een lang gekoesterde wens. Door mede#nanciering van part-
ners werd het in 2020 haalbaar. Gezien het succes van de eerste editie, die helaas geen opvolging kende in 
2021 wegens COVID-19, worden de concerten in 2022 gecontinueerd.

‘5-Sterrenstad’: 
Cultura Mosae zal de culturele invulling van de door CMM georganiseerde ‘wijk-feestdagen’ verzorgen.

‘Hafabra-dag’ 
(afkorting voor harmonieën, fanfares en brassbands) 
Al twee jaar staat dit nieuw initiatief op de agenda, maar heeft het helaas geen doorgang kunnen vinden. 
We zijn positief dat het evenement in 2022 kan plaatsvinden tijdens het evenement ‘Route du Soleil’ of 
MAAS!. In samenspraak met de vertegenwoordiging van Hafabra zal de datum voor 2022 
worden vastgesteld.
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Programmering van ‘Cultuur op Zondag’
Elke zondag zorgt SCM voor meer sfeer in het centrum door het programmeren van culturele gezelschap-
pen verspreid over de verschillende kwartieren van de binnenstad.

Ondersteuning van programmering bij o.a.:
• Toerversie Amstel Gold Race
• Kingsday – mogelijk wordt 2022 een speciale editie vanwege het niet doorgaan van stadsbezoek door 

de Koninklijke familie aan Maastricht in 2020
• Maastrichts Mooiste
• TEFAF & the City - Secret Music Sessions

PAKT JE vast EN laat je niet MEER LOS! 
)IR�WXEHWFVIIH�JIWXMZEP�ZSP�VIƽ�IGXMI��WEQIR^MNR�IR�ZMIVMRK�

www.festivalmaas.nl
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Werken aan 
de toekomst van

 Maastricht
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Afsluitend
De visie van CMM en de inzet van activiteiten zoals beschreven in het plan van voorgaand jaar, zijn 
onveranderd gebleven voor wat betreft de belangenvertegenwoordiging van ondernemers, het politiek 
overleg, het ondernemersklimaat, de aanloopgebieden, Maastricht als studenten- en internationale stad, de 
te organiseren activiteiten en evenementen, bereikbaarheid en parkeren en het MECC Maastricht & MCB. 
Deze onderwerpen worden steeds geactualiseerd. Ieder jaar weer blijkt het plan op onderdelen te worden 
ingehaald door actuele gebeurtenissen. Voor 2022 zal de nasleep van COVID-19 met mogelijke nieuwe 
varianten, een cruciale rol spelen in de wijze waarop ondernemerszaken en overige activiteiten kunnen 
worden ingevuld. Ook dan wordt duidelijk welke economische- en werkgelegenheidse$ecten COVID-19 
heeft op het centrum van Maastricht. CMM zal steeds inspelen op de mogelijkheden die er zijn om de 
negatieve e$ecten van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. CMM zal steeds proactief, operationeel, 
tactisch en strategisch haar standpunten bepalen en activiteiten inzetten waarbij continuïteit en lange 
termijn-doelen voorop blijven staan. In die lijn zal naast dit activiteitenplan ook de notitie ‘Werken aan de 
toekomst van Maastricht’ leidend zijn bij de activiteiten van CMM in 2022 en de komende jaren.

Voor CMM is samenwerking hét sleutelwoord om successen te bereiken. Dit ligt ten grondslag aan ons 
plan en aan onze denk- en werkwijze. We zullen de komende jaren op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau elke dag weer samen met alle belanghebbenden de schouders eronder zetten om een bijdrage 
te leveren aan een toekomstbestendig, kwalitatief en economisch vitaal Maastricht waar het goed 
ondernemen, wonen, werken, studeren en recreëren is.

We hebben ons in dit plan beperkt tot een beknopte beschrijving 
en samenvatting van de plannen voor 2022 - 2025. 

Wanneer u meer details of achtergrondinformatie wenst, kunt u de 
website raadplegen www.cmmaastricht.nl of contact opnemen met: 

Paul ten Haaf  Directeur Centrummanagement Maastricht 
email    paultenhaaf@cmmaastricht.nl 
mobiel   +31 6 4575 8178
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Bijlage: Overzicht exploitatierekening
Real Budget Forecast Budget

2020 2021 2021 2022

€ € € €

NETTO OMZET

Inkomsten

Bijdrage Gemeente Maastricht  488.412 490.000 488.500 495.000

Sponsoring Cultuurfestival Magisch Maastricht  63.000  -  -  - 

Sponsoring Sfeerverlichting Magisch Maastricht  102.567 87.000 87.000 90.000

Gastvrij Maastricht  -  5.000  3.500  5.000 

Overige subsidies en sponsoringen 18.405 9.000 25.000 10.000

Totaal inkomsten 672.384 591.000 604.000 600.000

Kosten

Afschrijving inventaris  1.135 5.000 5.000 5.000

Personeelskosten  170.779 173.000 179.000 190.000

Inhuur derden communicatie  15.629 25.000 25.000 25.000

Huisvestingskosten  14.472 20.000 20.000 20.000

Kantoorkosten  4.726 12.000 5.000 6.000

Cultuurfestival Magisch Maastricht  62.000 25.000 25.000 25.000

Sfeerverlichting Magisch Maastricht  263.144 250.000 250.000 250.000

Aanloopstraten, evementen & bereikbaarheid  4.837 16.000 17.500 6.500

Koopzondagen cultuur & campagne  - 5.000 2.000 5.000

Gastvrij Maastricht  2.750 10.000 2.000 10.000

Wyck Promotie 10.000  - 10.000  - 

COVID-19  53.667  - 5.000  2.500 

Overige projectkosten  5.000 17.000 20.000 17.000

Winkel info Maastricht (WiM)  26.387 20.000 28.500 25.000

Communicatiekosten  15.227 10.000 7.000 10.000

Accountants- en advieskosten  10.089 14.000 14.000 14.000

Representatiekosten  2.266 2.000 2.000 2.000

Algemene kosten  3.735 5.000 5.000 5.000

Kosten aftrekbeperking omzetbelasting  5.591 6.500 6.500 6.500

Totaal kosten 671.436 615.500 628.500 624.500

BEDRIJFSRESULTAAT 948 -24.500 -24.500 -24.500

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten  -279  -500  -500  -500

Resultaat 669 -25.000 - 25.000 -25.000


