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Voor je ligt het verslag over 2021 van Stichting 
Centrummanagement Maastricht (verder CMM). Een verslag 
waarin op hoofdlijnen de activiteiten van CMM zijn opgenomen. 
Het financiële jaarverslag 2021 is separaat opgesteld door A&D 
Accountants en in de bestuursvergadering van 16 februari 2022 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht van CMM. Voor de 
volledigheid is het overzicht exploitatiekosten (gerealiseerd 2020 
en 2021, budget 2022) als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar stond 2021 in het teken van corona. Daar waar 
de maatschappij hoopte dat met vaccinatie het virus zou worden overwonnen, bleek 
niets minder waar. Het jaar 2021 startte in januari onder andere met een avondklok en 
een lockdown en eindigde opnieuw met een lockdown voor onder andere de horeca, 
retail en cultuursector. Macro-economisch ging het in Nederland relatief goed in 2021, 
maar sectoren als retail, horeca, evenementen en cultuur hebben zwaar te lijden door 
de steeds wisselende corona omstandigheden. De eerste 17 lockdown-weken van 
2021, de aangekondigde maatregelen medio november waarbij horeca en winkels om 
17.00 uur moesten sluiten en de lockdown vanaf medio december 2021 kwamen hard 
aan. De eerste 17 weken van het jaar en vanaf medio november kwamen er nagenoeg 
geen bezoekers meer naar de binnenstad. Tevens had Maastricht te maken met 
terughoudendheid van bezoekers uit België en Duitsland. De ligging van Maastricht, in de 
appendix van Nederland, met een aantrekkingskracht op internationale bezoekers trekt 
bij dit soort omstandigheden een extra zware wissel op het centrum als aantrekkelijke 
bezoekersdestinatie. Juist de laatste periode van het jaar is van groot belang voor de 
retail en hotelbranche/horeca. Toch heeft de binnenstad ook een relatief goede periode 
gekend van week 18 tot en met week 45. Hoewel er in deze periode ten opzichte van de 
vergelijkbare periode in 2019 zo’n 20% minder bezoekers waren, was de omzet in de retail 
nagenoeg gelijk (zo’n 108%, wat na inflatiecorrectie een vergelijkbaar niveau oplevert met 
2019). Dit geeft aan dat het centrum van Maastricht in potentie succesvol blijft wanneer 
de omstandigheden het toelaten en dat de ondernemers en organisaties in de sectoren 
retail, horeca en cultuur enorm veerkrachtig zijn. Hoewel het virus langer onder ons is 
dan ons lief is, geeft dit het vertrouwen dat er een gezond toekomstperspectief is voor 
bedrijvigheid en cultuur in het centrum van de stad. Deze opgedane ervaring de afgelopen 
twee jaar geeft vertrouwen dat centrum Maastricht de crisis veerkrachtig zal doorstaan en 
geeft ons de kracht om er met volle energie een goed 2022 van te gaan maken.

Resumé 
Op de volgende pagina’s volgt een resumé van de activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd 
door CMM. Deels zijn het initiatieven die al in eerdere jaren zijn opgestart.
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COVID-19 & GOC-overleg
Het GOC-overleg (Gemeente-Ondernemers-
COVID19) met de gemeente Maastricht 
over de aanpak en de te nemen acties als 
gevolg van de steeds wisselende corona 
omstandigheden is in 2021 voortgezet. Aan 
dit overleg neemt de gemeente Maastricht 
deel -in de regel met de burgemeester en 
twee wethouders plus de verantwoordelijke 
ambtenaren- en worden de ondernemers 
vertegenwoordigd door leden van het BOC-
overleg (Binnenstad Ondernemers Collectief) 
waaronder CMM. Verder zijn de cultuursector 
en bewonersvertegenwoordigers aangesloten. 

Naast het op de voet volgen van de actuele situatie en het bespreken en 
uitvoeren van hoe daar op de meest optimale manier mee om te gaan, is 
communicatie nagenoeg altijd onderwerp van gesprek. 

Op 1 maart 2021 is een door alle deelnemers aan het GOC-overleg 
ondertekende brief aan het kabinet verstuurd. In deze brief is gepleit 
voor een totaalplan retail, horeca en cultuur. Kern van het in de brief 
geschetste ‘Maastrichtse model’ was om uit te gaan van kansen 
en mogelijkheden, gezamenlijkheid van sectoren en een stap voor 
stap-openstelling, waarbij spreiding in ruimte, tijd en branche het 
uitganspunt was. Deze brief is destijds ook door de burgemeester 
ingebracht in het Nationaal Veiligheidsregio-overleg. In hoeverre deze 
brief invloed heeft gehad op latere besluitvorming door het kabinet is 
niet vast te stellen. Feit is wel dat in het voorjaar van 2021 gefaseerde 
aangepaste maatregelen zijn aangekondigd. 

Verder is er door CMM in december op aangedrongen om begin 2022 te 
starten met het uitwerken van een herstelplan voor de middellange en 
lange termijn door een afvaardiging uit het GOC-overleg, mogelijk breed 
aangevuld met vertegenwoordigers uit de samenleving.
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Leegstand
Op basis van informatie van de Vereniging 
Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM) 
bedroeg de leegstand in het centrum 
ultimo 2021 in aantal panden 7,14% en in 
winkelvloeroppervlakte 9,85% (inclusief 
Hudson’s Bay pand) of 5,49% (exclusief 
Hudson’s Bay pand).

Ondanks de voortdurende corona omstandigheden is de leegstand 
niet gestegen ten opzichte van de situatie voordat corona zich 
aandiende. Wel zijn er zorgen voor 2022, omdat ondernemers steeds 
meer inboeten op hun weerstandsvermogen, sommigen hun pensioen 
aanwenden en/of een beroep doen op derde partijen om te overleven. 
De balans kan pas worden opgemaakt wanneer we in meer stabiele 
omstandigheden komen. Er zullen belasting-, huur-, en leveranciers 
achterstandsbetalingen moeten worden betaald de komende jaren.
Voor de middellange-/lange termijn zijn we optimistischer gestemd, 
omdat Maastricht een sterk merk is dat tot de top van winkelsteden 
in Nederland zal blijven behoren en er momenteel een correctie 
plaatsvindt van de te betalen huren. Hierdoor blijft het ook in de 
toekomst aantrekkelijk om te ondernemen in Maastricht.

In 2021 heeft de Rijksoverheid het project ‘Impulsaanpak 
Winkelgebieden’ gelanceerd, waarbij een bedrag van !100 miljoen 
beschikbaar is gesteld voor middelgrote steden in Nederland, 
uitgezonderd de vier grote steden. Maastricht onderzoekt twee 
casussen, te weten Wyck en Grote Staat 5–15 en omstreken. CMM 
participeert zowel financieel als inhoudelijk in beide casussen. 
Een inventarisatie bij private partijen voor de casus Wyck met 
betrekking tot mogelijke (geplande) investeringen in de nabije toekomst, 
heeft geleerd dat er momenteel onvoldoende investeringsplannen van 
private partijen zijn om tot een succesvolle aanvraag te komen. Het 
Rijksoverheidsproject heeft een looptijd van vier jaar en vooralsnog 
is Wyck geparkeerd. Mochten zich private investeerders aandienen 
de komende jaren, dan kan de casus Wyck alsnog ter hand worden 
genomen om een subsidieaanvraag in te dienen.
Aan de casus Grote Staat 5–15 en omstreken wordt verder gewerkt met 
de inzet om daar in 2022 een subsidieaanvraag voor in te dienen.

Tevens heeft CMM in opdracht van de gemeente Maastricht gestart het 
project ‘Expositie in de Etalage’ uitgevoerd. In een vijftiental leegstaande 
winkelpanden zijn de etalages gedurende ca. 2 maanden ingevuld door 
lokale makers. Enerzijds om te exposeren en hun creaties te tonen aan 
bewoners en bezoekers in Maastricht, anderzijds om de mogelijkheid te 
bieden om kunst te verkopen.
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Winkeltijden 
Maastricht
Gedurende de periode 
van week 18 t/m 45 zijn 
de reguliere winkeltijden 
gehanteerd. 

Enkele winkels hebben gedurende het jaar 
ingespeeld op de dan actuele situatie door op 
sommige momenten de winkel eerder te openen 
en op deze wijze een bijdrage te leveren aan 
meer spreiding van winkelbezoek gedurende de 
dag.
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Facts & Figures / 
Datadashboard 
Ondanks veel inzet van CMM en VEBM is het 
ook in 2021 niet gelukt om een datadashboard 
te realiseren. De gemeente Maastricht is zeer 
terughoudend vanwege mogelijke privacy 
wet- en regelgeving. Hoewel steden als 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere, Breda, 
Den Bosch en anderen, al gebruik maken van 
extern aangeleverde data die ‘privacy-proof’ 
is, is tot op heden de Privacy Officer van de 
gemeente Maastricht de mening toegedaan 
dat de wijze van aanlevering van data in strijd 
is met de wet AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming).

In december 2021 is mogelijk een opening gekomen. De gemeente 
Maastricht heeft een aanbieding aangevraagd bij en ontvangen van 
Argaleo die er veelbelovend uitziet. Argaleo verzekert dat de dataprivacy is 
gewaarborgd en heeft een goed product dat ze verder ontwikkelen, onder 
andere met twee verkregen subsidietoezeggingen:

• Innovatiesubsidie Digitale Overheid voor de “Crowd Safety Manager” 
samen met de gemeente Den Haag en de Nationale Politie. 

• ReactEU Europese Innovatie Subsidie voor de ontwikkeling van 
slimme dashboards voor de binnenstad met de focus op bezoekers- en 
verkeersstromen. 

Argumenten waarom CMM en VEBM belang hechten aan een dashboard:
• Diverse stakeholders kunnen putten uit dezelfde betrouwbare 

bron(nen)
• ‘À la carte’-gebruik van verschillende bronnen — en de daardoor 

ontstane discussies — worden hierdoor vermeden
• Feiten en cijfers laten spreken in plaats van perceptie (meten is weten)
• Het monitoren van trends en de mogelijkheid om op basis daarvan 

beleid en concrete verwachtingen naar de toekomst te kunnen 
formuleren

• Herkennen en waar mogelijk verklaren van trendbreuken
• Meten van resultaten/gevolgen van ingezette acties en interventies
• Crowdmanagement: welke inzet is wanneer gewenst?
• Afhankelijk van de keuze voor de leverancier, is real time (vertraging 

15 minuten) informatie over het aantal bezoekers beschikbaar
• Marketinginformatie: waar komen bezoekers vandaan? Waar op te 

richten in campagnes?
• Beschikken over informatie als bijvoorbeeld het aantal passanten per 

straat
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Smart City 
CMM blijft van mening dat Artificial 
Intelligence en Smart City van toenemend 
belang zijn voor een verdere ontwikkeling 
van Maastricht als bewoners-, bezoekers- 
en studentenstad.

De gemeente Maastricht heeft een inventarisatie gemaakt van 
gemeentelijke initiatieven die Smart City gerelateerd zijn en heeft 
zich aangesloten bij het initiatief ‘Future City’. In de begroting van 
de gemeente Maastricht is bezuinigd op het budget van Smart 
City waardoor het erop lijkt dat er geen majeure projecten op 
stapel staan. Dat heeft CMM ertoe gebracht om een deel van de 
opgebouwde voorziening om te participeren in gemeentelijke 
Smart City projecten, vrij te laten vallen. Er is nog een beperkte 
voorziening aangehouden om te participeren bij een mogelijke 
aanschaf en doorontwikkeling van een datadashboard en voor 
onderhoud en uitbouw van de app (Cobble). Met Cobble spelen we 
in op de ontwikkeling die augmented reality maakt en die mede 
wordt aangejaagd door de ontwikkelingen van Metaverse en door 
Facebook (Meta).
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Milieu & Bereikbaarheid
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
De samenwerking met Zuid Limburg Bereikbaar (voorheen Maastricht 
Bereikbaar) is in 2021 gecontinueerd. Het project Zero Emissie 
Stadslogistiek (ZES) is een project van de gemeente Maastricht in 
samenwerking met Zuid Limburg Bereikbaar met hoge prioriteit. 
Doelstelling is dat de logistieke sector Maastricht emissieloos belevert 
vanaf 2025 met een overgangstermijn voor de zware vrachtauto’s tot 
2030. CMM heeft in 2021 de Akte van Ambitie voor ZES ondertekend. CMM 
heeft daarbij in een brief aan de gemeente Maastricht en Zuid Limburg 
Bereikbaar met klem onder de aandacht gebracht dat het niet acceptabel 
is dat de infrastructuur (camera’s) van ZES wordt ingezet voor de 
implementatie van een milieuzone. Wanneer hier onverhoopt toch voor zou 
worden gekozen, trekken CMM en de BOC-leden zich terug uit ZES. Met de 
realisatie van ZES is de invoering van een milieuzone feitelijk achterhaald. 

Milieuzone
Het stadsbestuur heeft niet gekozen voor de invoering van een milieuzone, 
onder andere omdat er niet kan worden gehandhaafd op Belgische 
en Duitse kentekens. Het lijkt erop dat de Nederlandse en Belgische 
overheid hierover binnen afzienbare tijd tot afspraken komen. Met 
betrekking tot Duitsland liggen er geen afspraken in het verschiet. Op 
aanvraag van burgercomités zou op 1 december 2021 een Stadsronde 
Milieuzone plaatsvinden. Omdat het niet mogelijk was fysiek bij elkaar te 
komen, hebben de aanvragers het verzoek ingediend om de bijeenkomst 
uiterlijk de laatste week van januari of eerste week van februari te laten 
plaatsvinden. CMM heeft vervolgens een brief geschreven aan de griffie, 
waarbij het controversiële karakter van dit onderwerp is toegelicht en het 
verzoek is gedaan om de Stadsronde na de verkiezingen van 16 maart 2022 
te laten plaatsvinden. Dit verzoek is niet gehonoreerd en de Stadsronde is 
nu fysiek gepland op 1 februari 2022, uiteraard onder voorbehoud van de 
dan geldende corona maatregelen.

Waarom pleiten CMM en de BOC-leden tegen het invoeren van een 
Milieuzone? 
In de regelgeving van een milieuzone is vastgesteld dat het alleen 
dieselauto’s ouder dan 15 jaar betreft. Communicatief is deze 
regelgeving in Nederland moeilijk uit te dragen, laat staan om dit helder 
gecommuniceerd te krijgen naar bezoekers uit België en Duitsland. De 
afgelopen twee jaren hebben nogmaals bevestigd welke impact het heeft 
wanneer Belgische en Duitse bezoekers worden geconfronteerd met 
afwijkende regelgeving. Invoering van de milieuzone is duur en complex, 
betreft slechts een klein percentage (3,5%) van het wagenpark, heeft 
nagenoeg geen effect op de luchtkwaliteit, heeft slechts een tijdelijk 
karakter vanwege toenemende elektrificatie van het autopark en heeft per 
direct grote impact op de binnenstad. Niet doen dus! CMM en de BOC-leden 
zijn van mening dat we voor grotere uitdagingen staan als samenleving.

CMM heeft verder geparticipeerd bij de gemeentelijke plannen 
met betrekking tot ‘plan Fiets-parkeren’ en ‘actieplan Parkeren en 
bereikbaarheid Wyck’, waar ‘Stad en Spoor’ onderdeel van uitmaken.
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Sfeerverlichting 
Magisch Maastricht 
In 2021 is wederom een beroep gedaan op 
de ondernemers in Maastricht om financieel 
bij te dragen aan de realisatie van de 
sfeerverlichting. In september en oktober, 
toen het merendeel van de ondernemers 
is benaderd, was er volop bedrijvigheid 
en waren de meeste ondernemers positief 
gestemd.

Vanaf medio november sloeg de stemming om toen er weer extra 
corona maatregelen werden afgekondigd waarbij onder andere 
winkels en horeca om 17.00 uur moesten sluiten. Ondanks de 
wisselende omstandigheden hebben ondernemers en ondernemers- 
en brancheverenigingen ruimhartig financieel bijgedragen aan de 
sfeerverlichting.

Ook dit jaar werd de verlichting uitgebreid met nieuwe elementen zoals 
bij de Brandweerkazerne. Daarnaast waren er licht-kunst initiatieven bij 
het Sphinxkwartier, het OLV Plein en Centre Céramique. 

Om dezelfde corona argumenten als in 2020 is besloten om pas in 
februari 2022 te starten met de afbouw van de niet-kerst gerelateerde 
verlichting.
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Maastricht 5-Sterrenstad
In samenwerking met Stichting Cultura Mosae is in 2019 het 
project ‘Maastricht 5-Sterrenstad’ gestart, waarbij in vijf stadsdelen 
jaarlijks een herkenbaar, herhaalbaar, hoogwaardig evenement 
wordt georganiseerd om zo ieder stadsdeel te promoten en in het 
zonnetje te zetten. Evenals in 2020 hebben deze evenementen 
zwaar te lijden gehad onder corona. Uiteindelijk zijn in een 
aangepaste vorm alleen Route du Soleil en de Dag van de Vlaai 
doorgegaan. Zodra het mogelijk is zullen de uitgewerkte plannen 
die op de plank liggen in 2022 worden geactualiseerd, waarna ze 
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

TEFAF & the City – Stokstraatkwartier
TEFAF is niet doorgegaan in 2021. Inmiddels is ook bekend dat de geplande beurs van 12–20 maart 2022 is 
uitgesteld. Wanneer eventueel een nieuwe datum in 2022 bekend is, zullen we daar op inspelen.

Route du Soleil - Wyck 
Na een aanvankelijk uitstel in juni, is de tweede editie van Route du Soleil in een aangepaste ‘corona-
versie’ toch door gegaan in het weekend van 24 en 25 juli 2021. De regie was dit jaar in handen van Wyck 
Promotie en CMM heeft ondersteuning gegeven bij de aankleding, communicatie en organisatie van het 
evenement.

Common Ground - Sphinxkwartier 
Nadat het niet door kon gaan in 2020, was de inzet van CMM om -in samenwerking met Mondiaal 
Maastricht- een nog nieuwe activiteit genaamd ‘Common Ground’ te organiseren op zaterdag 29 mei 
2021. Ook dit is helaas komen te vervallen. Common Grond 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’. In samenspraak met Mondiaal Maastricht is besloten om een nieuwe 
poging te wagen op zaterdag 28 mei 2022 (de zaterdag na Hemelvaart).

Mercato (werktitel) - Jekerkwartier 
In 2020 is CMM met een aantal partijen uit het Jekerkwartier gestart om na te denken over een evenement 
in een weekend met de focus op traditie, vroegere tijden, oude ambachten en geschiedenis. De historische 
omgeving en het cultureel erfgoed van het Jekerkwartier dienen als decor waarbij diverse ondernemers 
(retail, horeca, cultuur) en eventueel bewoners zich kunnen aansluiten en een heel diverse programmering 
voor een zo breed mogelijke doelgroep neergezet kan worden. Door corona is er in 2021 geen vervolg aan 
gegeven. Wanneer er uitzicht is op perspectief, zal het initiatief weer worden opgepakt. 

Dag van de Vlaai - Oude binnenstad 
Aan de hand van een coronaproof plan heeft CMM onder het motto “Come vlaai with me” op 25 oktober 
2021, de dag van de Vlaai op een aangepaste manier kunnen organiseren. De activiteit bestond uit een 
aantal kleinschalige verrassingsmomenten voor de bezoekers aan de binnenstad. Op een niet direct 
logische plek werd onopvallend een klein bistrosetje opgezet. Voorbijgaande bezoekers/bewoners werden 
gevraagd plaats te nemen voor een verrassing. Tijdens een intiem livemuziek optreden serveerde een 
ober hen koffie en een stukje Limburgse vlaai. Voor een impressie, zie video: https://www.youtube.com/
watch?v=yiwSAkm7vU8
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Maastricht 
Carnavalsstad
CMM ondersteunt al een aantal jaar 
initiatieven om Maastricht als ‘dé 
Carnavalsstad’ te presenteren. 

In oktober 2020 was al duidelijk dat er in 2021 nagenoeg geen 
carnavalsactiviteiten zouden plaatsvinden. Wel zijn in een 
aantal winkelstraten de carnavalsvlaggen opgehangen en heeft 
CMM in samenwerking met Cultura Mosae en de Muziekgieterij 
de productie opgepakt van het Vastelaovend Hoeskonzèr 
van philharmonie zuidnederland. RTV Maastricht heeft dit 
uitgezonden en via diverse kanalen is de uitzending gestreamd. 
Op deze wijze is toch nog een beetje Vastelaovends-gevoel bij 
de mensen thuis gebracht. De gemiddelde kijkcijfers op RTV 
Maastricht waren rond de 30.000 – 35.000 zijn (incl. herhalingen) 
en op Facebook stond de teller op enig moment op 30.000.

In 2021 hebben CMM en de Tempeleers evenementenbureau 
Treat de opdracht gegeven om een app met een speciale 
carnavals-quiz-wandelroute te maken. Deze app, Demasqué 
Maastricht genaamd, werd afgerond in de laatste weken van 
2020 en heeft in de aanloop naar, tijdens, en zeker ook na 
de periode van carnaval 2021 de sfeer en traditie onder de 
aandacht gebracht. CMM heeft om de app heen de nodige 
social media aandacht gecreëerd (zie ook hoofdstuk 13: 
Communicatie).
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Themabijeenkomsten
De geplande themabijeenkomst in 
samenwerking met de Rabobank die 
in het voorjaar in de St. Janskerk was 
gepland over ‘Maastricht Schoon, 
Bereikbaar en Groen’ - 10 maatregelen 
voor een vitaal Maastricht, is vanwege 
corona niet doorgegaan.

Ondernemerscontacten
2021 is net als 2020 voor veel 
ondernemers een uitzonderlijk jaar 
geweest, waarbij het de inzet van CMM 
is geweest om met veel ondernemers 
contact te onderhouden.

Vooral in de laatste maanden van het jaar is met honderden 
ondernemers persoonlijk contact geweest. Regelmatig zijn 
ondernemers gedurende het jaar geïnformeerd over actuele 
onderwerpen via Mailchimp, social media berichten en de 
website. Zie hiervoor ook hoofdstuk 13: Communicatie.
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Binnenstad Ondernemers 
Collectief (BOC)  
In 2021 hebben vier reguliere BOC- (Binnenstad 
Ondernemers Collectief) overleggen 
plaatsgevonden. Belangrijke issues worden in het 
BOC besproken en besluiten over standpunten 
en/of centrum-aangelegenheden worden 
in afstemming met genoemde branche- en 
ondernemersverenigingen genomen.

In het BOC zijn onder andere de navolgende onderwerpen aan de orde gekomen:
• Corona maatregelen/communicatie en GOC-overleg
• Dashboard Facts & Figures
• Leegstand
• Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
• Actueel zaken gemeente Maastricht: Actieplan Parkeren, Fietsplan en 

Stads-, Economische- en Sociale visie
• Uitwerken en afstemmen brochure ‘Werken aan de toekomst van 

Maastricht’
• Aangekondigde extra verhoging precario en reclamebelasting en introductie 

vermakelijkhedenretrebutie
• Afstemming en contacten met fracties politieke partijen
• Personeelsontwikkelingen horeca en retail
• Impulsaanpak Winkelgebieden, initiatief van de rijksoverheid
• Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
• Festival MAAS!
• Magisch Maastricht
• Bloembaskets
• Renovatie Dinghuis
• Sustainable Development Goals (SDG)
• Activiteiten CMM & Cultura Mosae

De deelnemers aan het BOC-overleg zijn: VOC (Vereniging Ondernemers 
Centrum), Ondernemend Wyck, Ondernemend Jekerkwartier, 
Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier, Ondernemersvereniging 
Sphinxkwartier, SAHOT (Samenwerkende Hoteliers Maastricht), VEBM 
(Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht), Les Tables, Maastricht Culinaire, 
KHN (Koninklijke Horeca afdeling Maastricht en Heuvelland) en Maastricht 
Marketing. 
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Communicatie
!line
Website
Hoewel de communicatie van CMM in 2021 een veelheid van onderwerpen bevatte, 
voerde communicatie over direct ondernemers gerelateerde corona maatregelen 
de boventoon, zie www.cmmaastricht.nl/actuele-informatie. Ook over de steeds 
wisselende openingstijden werd naar ondernemers en bezoekers van de stad via de 
website gecommuniceerd.

In 2021 heeft CMM ‘de Digitale Etalage’ voortgezet, waar ondernemers zich online en 
via social media kunnen presenteren. Hier zijn meer dan 50 ondernemers vermeld. 
Tevens hebben we de website www.lokaaldigitaalmaastricht.nl voortgezet. Deze is 
zelfstandig, of via de website van CMM te vinden. CMM heeft ondernemers gezocht 
en benaderd die aan digitale of sociale verkoop doen (denk aan webshops, facebook 
verkoop, click&collect, of via whatsapp). Deze zijn allen vermeld op dit portal om 
eenvoudig vindbaar te zijn en alsnog omzet te kunnen genereren. Inmiddels zijn 
er meer dan 300 ondernemers die hier gebruik van maken, waaronder ook de 
Maastrichtse Makers en de ambulante handel (marktkramen).

Informatiebrieven
Wanneer zich onderwerpen voordeden tussen de uitgaves van kwartaalblad W!M door, 
of wanneer het zaken met zekere urgentie betrof en social media te weinig ruimte voor 
uitleg bood, werden ondernemers via Mailchimp geïnformeerd over actualiteiten. 

Social media (Facebook en Instagram)
In het voorjaar en de winter van 2021 zijn meermaals advertorials geplaatst om de site 
www.lokaaldigitaalmaastricht.nl onder de aandacht te brengen. Op social media werd 
verder met name aandacht besteed aan de corona actualiteiten zodat ondernemers 
goed op de hoogte bleven en we hen af en toe een hart onder de riem konden steken. 

Daarnaast was er een aantal terugkerende rubrieken:
• Ondernemers uit de Digitale Etalage
• Ondernemers van Lokaal Digitaal
• Demasqué: de foto’s van opdracht “hawt uuch vas..”
• Met Demasqué langs… horecaondernemers
• Wist je dat-jes Demasqué
• Campagne “Off the street – food” (take away in de lockdown)
• Een samenwerking met “Wat is loos in Mestreech” om winkels die open konden 

blijven of digitaal gingen onder de aandacht te brengen in combinatie met 
LokaalDigitaal.

• Mini campagne #lockdown met de oproep om ondernemers, per groep te blijven 
steunen.

LinkedIn
CMM heeft in 2021 LinkedIn aan de communicatiekanalen toegevoegd om op deze wijze 
onder andere stakeholders en andere centrummanagement-organisaties te kunnen 
volgen en informeren.
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Communicatie
o"line
W!M-magazine
Elk kwartaal krijgen alle ondernemers in de binnenstad het inmiddels bekende 
magazine W!M waarin zij op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van 
CMM en andere relevante evenementen in de stad. Ook worden belangrijke thema’s 
toegelicht en diverse ondernemers gepresenteerd.

City Magazine
De lopende afspraak met City Magazine, waarbij CMM in afwisseling met Cultura 
Mosae iedere editie twee pagina’s content aanlevert die gratis wordt geplaatst, is 
gecontinueerd. Via dit medium worden met name bewoners van de stad geïnformeerd.

Publicaties en advertenties
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heeft CMM de 
brochure ‘Werken aan de toekomst van Maastricht’ uitgebracht. Deze werd mede 
onderschreven door alle BOC leden. Hierin zijn de belangrijkste issues voor de korte 
en middellange termijn voor het centrum van Maastricht benoemd en is het centrum 
in het grotere kader geplaatst van stads-, economische & sociaal maatschappelijke 
ontwikkelingen en de uitdagingen waar Maastricht voor staat.

Corona gerelateerd is tot twee keer toe een paginagrote advertentie geplaatst in 
Dagblad de Limburger, waarin een beroep werd gedaan op de bewoners binnen 
de regio Maastricht om (online) inkopen te doen bij de lokale ondernemers en hen 
daarmee te steunen in deze moeilijke tijd.

Uitvoering
Veelomvattende taken wat betreft communicatie (zoals bijvoorbeeld het onderhoud 
van de website, contentplanning en social media, kantoorautomatisering, grafisch 
ontwerp en tekstschrijven) zijn in 2021 uitbesteed aan externe partijen als Yongbloed, 
Ontwerptudio Contxt, Sunny Side Up, Studio Perspectiv en Koekoek film.
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Externe participatie
INRetail-overleg
CMM neemt deel aan het INRetail overleg met de 13 grootste 
steden van Nederland. De agenda is in 2021 nagenoeg uitsluitend 
ingenomen door corona aangelegenheden, waarbij de landelijke 
retail strategie en hoe hiermee om te gaan, elke bijeenkomst is 
besproken. 

Leisurefonds (voorheen Stimuleringsfonds 
Overnachtingen Maastricht)
Het Leisurefonds heeft tot doel om extra hotelovernachtingen te 
realiseren in het bijzonder op de dal-momenten gedurende de 
week en het jaar. CMM maakt deel uit van de stuurgroep Leisure 
waarin verder de gemeente Maastricht, een vertegenwoordiging 
uit de culturele sector, Maastricht Marketing en de SAHOT zitting 
hebben.

Wyck Promotie 
In Wyck loopt het project Wyck Promotie dat wordt gesteund 
door Wyckse ondernemers, vastgoed ondernemers, gemeente 
Maastricht en CMM. Wyck Promotie sluit nauw aan bij de 
activiteiten die CMM initieert en lanceert, zoals Magisch Wyck 
en de Route du Soleil. CMM zit in de stuurgroep waarin jaarlijks 
een evaluatie plaatsvindt van de gehouden activiteiten en het 
activiteitenplan voor het aankomende jaar wordt besproken. Aan 
de hand van de evaluatie en het activiteitenplan beoordeelt CMM 
jaarlijks haar bijdrage.

Les Saisons Culinairs de l’ Euregio 
CMM is als adviseur betrokken bij de stichting Les Saisons 
Culinairs de l’ Euregio. De stichting zet zich ervoor in om een 
impuls te geven aan streekproducten, zowel bij consumenten als 
bij restaurateurs.
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Raad van Toezicht, 
Raad van Advies 
en Personeel
In 2021 hebben enkele wisselingen plaatsgevonden in 
de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Ton Smeets beheert vanaf 8 september 2021 de portefeuille Vastgoed. Voorheen 
vertegenwoordigde Ton de portefeuille Cultuur. Door deze wisseling is de positie 
Cultuur vacant binnen de Raad van Toezicht. In het november nummer van W!M is 
deze vacature gepubliceerd. Verder heeft Richard Loomans aangegeven dat hij in 
de eerste helft van 2022 zijn positie als voorzitter Raad van Toezicht ter beschikking 
stelt.

De Raad van Toezicht is vijf keer bij elkaar gekomen (fysiek & online) en heeft aan 
de hand van het activiteitenplan de uitvoering opgevolgd, waarbij de ontwikkelingen 
van COVID-19 in alle bijeenkomsten aan de orde zijn gekomen.

Per januari 2021 is Paul ten Haaf benoemd tot directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit: 
Voorzitter: Richard Loomans 
Penningmeester: Albert Berghof – profiel horeca
Secretaris: Richard Colson – profiel retail
Ton Smeets - profiel vastgoed
Rino Soeters – profiel (zakelijke) communicatie 
Ingrid Wijk – profiel kennis/onderwijs. 
Vacature – profiel cultuur.

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

CMM heeft besloten om ingaande 2022 communicatie meer in eigen beheer te gaan 
uitvoeren. Dit vraagt uitbreiding van het CMM-team, waarvoor in december een 
vacature is geplaatst.
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Samenwerking 
Stichting Cultura Mosae 
Cultura Mosae (SCM) is in 2016 opgericht en is 
een volledig zelfstandige stichting. Het doel dat 
het bestuur en team van SCM zich stellen is het 
toegankelijk maken van kunst en cultuur, het 
verbinden van partijen en het op innovatieve wijze 
blijven aangaan van de uitdaging om culturele en 
creatieve projectvoorstellen aan te bieden aan de 
stad Maastricht, haar bewoners, (internationale) 
studenten en bezoekers. 

Door SCM en CMM worden over en weer diensten geleverd, met de inzet dat 
zowel CMM als ook SCM complementair optimaal functioneren. Meer informatie 
over SCM is te vinden op de website www.culturamosae.nl.

SCM zou in 2021 voor het eerst Festival MAAS! organiseren, de grootste 
productie in het jonge bestaan van SCM. Het initiatief werd in de samenleving 
met veel enthousiasme ontvangen, maar kon helaas vanwege corona niet 
doorgaan. Zo werd ook op het allerlaatste moment Borrel Noten – Open 
Air Concerts afgelast. Verder zijn er achtereenvolgens drie programma’s 
uitgewerkt voor het cultuurprogramma tijdens Magisch Maastricht, waarbij 
het in uitvoering zijnde programma halverwege moest worden stopgezet. Zo 
ging ook de programmering op de zondagen niet door en was er geen TEFAF-
programmering.

In samenwerking met CMM is SCM voornemens om in 2022 een deel van de 
halverwege afgelaste Culturele Decemberprogrammering alsnog te realiseren. 
Wanneer het weer mogelijk is, wordt dit opgepakt met de titel ‘Maastricht blijft 
Magisch’. Verder is het programma van Borrel Noten 2021 voor 90% overgezet 
en staat nu gepland van 20 juli t/m 21 augustus 2022. Festival MAAS! zal 
plaatsvinden van 8 t/m 11 september 2022.
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FINANCIEEL

Inkomsten

Bijdrage Gemeente Maastricht

Sponsoring Cultuurfestival Magisch Maastricht

Sponsoring Sfeerverlichting Magisch Maastricht

Gastvrij Maastricht

Overige subsidies en sponsoringen

Totaal inkomsten

Kosten 

Afschrijving inventaris

Personeelskosten

Inhuur derden communicatie

Huisvestingskosten

Kantoorkosten

Cultuurfestival Magisch Maastricht

Sfeerverlichting Magisch Maastricht

Centrumkwartieren

Koopzondagen cultuur & campagne

Gastvrij Maastricht

Wyck Promotie

COVID-19

Overige evenementen en projectkosten

Winkel info Maastricht (WiM)

Communicatiekosten

Accountants- en advieskosten

Representatiekosten

Algemene kosten

Kosten aftrekbeperking omzetbelasting

Totaal kosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat exploitatie inkomsten en kosten

 

488.412 

 63.000 

 102.567 

 -   

 18.405 

672.384

 

1.135 

 170.779 

 15.629 

 14.472 

 4.726 

 62.000 

 263.144 

 4.837 

 -   

 2.750 

 10.000 

 53.667 

 5.000 

 26.387 

 15.227 

 10.089 

 2.266 

 3.735 

 5.591 

671.436

948

 

279-

669

490.000

 -   

87.000

5.000

9.000

591.000

5.000

173.000

25.000

20.000

12.000

25.000

250.000

16.000

5.000

10.000

 -   

 -   

17.000

20.000

10.000

14.000

2.000

5.000

6.500

615.500

-24.500

-500

-25.000

 

496.715 

 -   

 141.200 

 1.989 

 20.200 

 

660.104 

 

2.612 

 174.689 

 25.736 

 20.070 

 4.415 

 13.193 

 247.542 

 16.889 

 -   

 6.753 

 10.000 

 3.318 

 28.060 

 28.066 

 10.000 

 11.142 

 3.577 

 1.807 

 6.089 

 

613.958 

 46.146 

 

723-

 

45.423 

495.000

 -   

90.000

5.000

10.000

600.000

5.000

190.000

25.000

20.000

6.000

25.000

250.000

6.500

5.000

10.000

 -   

2.500

17.000

25.000

10.000

14.000

2.000

5.000

6.500

624.500

-24.500

-500

-25.000

Real 2020 (!) Budget 2021 (!) Real 2021 (!) Budget 2022 (!)

Overzicht 
Exploitatierekening
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