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NIEUW!
Om van WIM nog 

meer een blad van en 
voor ondernemers, 

stakeholders en andere 
partners in de stad te 

maken, werken we vanaf 
deze editie met een 

gasthoofdredacteur. 

Ton Harmes, directeur Boekhandel 
Dominicanen en voorzitter Vereniging 

Ondernemers Centrum (VOC) trapt 
af in dit nummer met het thema 

duurzaamheid.

EDITORIAL
Steeds weer nieuwe uitdagingen aangaan. 
Zonder meer is dat een hoofdkenmerk van 
ondernemers. Ingaan op de vraag of ik de 
eerste gasthoofdredacteur van de WIM wilde 
zijn, is ook weer zo’n uitdaging.

Het is wederom verrassend dat deze 
WIM maar liefst 5 nieuwe ondernemers 
in het centrum mag introduceren. 
Nieuwe ondernemers die kansen zien 
en, niet onbelangrijk, Maastricht als dé 
plek hebben uitgekozen om te beginnen. 
We zijn een aantrekkelijke stad voor 
ondernemers. Niet in de laatste plaats 
omdat we binnen het BOC en onze eigen 

ondernemersverenigingen goed samenwerken en ook omdat we met de 
diverse instellingen van de gemeente goed samenwerken. Natuurlijk, we 
hebben verschillende belangen en aandachtsgebieden die gediend moeten 
worden. Het gemeenschappelijke belang van een bloeiend (en niet loeiend) 
centrum van Maastricht onderkennen we allemaal, ook de bewoners. Het 
bereiken en behouden van een evenwichtige balans tussen al die belangen 
is een kunststukje dat we steeds weer met elkaar zullen moeten voltooien 
en dat nooit af is. 

Zo ook komen alle ontwikkelingen rond duurzaam ondernemen nu in 
een stroomversnelling onder meer door de invoering van Zero Emissie 
Stadslogistiek (ZES) i.s.m. Zuid-Limburg Bereikbaar en door de snelle 
en toch zeer onverwachte hoge stijging van de energieprijzen. Voor 
ondernemers staat het als een paal boven water dat we met de invoering 
van ZES veel snellere en veel bredere resultaten voor het leefmilieu 
kunnen bereiken dan alleen maar een milieuzone met ge- en verboden. 
Duurzaam ondernemen is vooral toch ook een breed en uitdagend proces 
dat zowel op straat als in je eigen bedrijf integraal aan de orde zal moeten 
komen. Een initiatief dat ons ondernemers zeker kan aanspreken is het 
project van Centrummanagement en NieuweStroom. 

Dat bij die ontwikkelingen innovaties nodig zijn én dat daarbij ook 
financiële ondersteuning mogelijk moet zijn, zal de versnelling duurzaam 
kunnen doen toenemen. Het is fantastisch dat het LIOF nu ook voor 
‘kleinere’  ondernemers bereikbaar is geworden. 

Cultuur en economie liggen, zeker in Maastricht in elkaars verlengde, 
samen zorgen ze voor een bruisend centrum. Dat een organisatie als 
Cultura Mosae zich ontwikkelt als dé instelling bij wie je moet zijn als 
het gaat om het organiseren van grote evenementen in de stad zoals 
bijvoorbeeld de Museumnacht op 14 april a.s. zorgt voor verdiepende 
expertise en goede toegang bij Gemeente Maastricht en culturele 
instellingen. 

Ik wens u bijzonder veel plezier met deze voorjaars WIM: 
‘us pekske weer in gepak en noe aon de geng Sjeng!’     

Van uw gasthoofdredacteur,

Ton Harmes
Directeur Boekhandel Dominicanen  

Kort nieuws

VERTREK PETRA DE 
WAAL MALEFIJT BIJ 
CENTRUMMANAGEMENT
Petra Malefijt neemt per 1 maart afscheid van 
Centrummanagement Maastricht. Na 10 jaar ruilt 
zij haar werkzaamheden voor Centrummanagement 
in voor de functie van projectmanager bij 
Cultura Mosae. 

Petra was de afgelopen jaren een bekend gezicht voor 
velen als het ging om projecten ter ondersteuning van 
ondernemerschap in de binnenstad. Zo zette zij zich o.a. in voor 
de Mode Maastricht, Maastricht Midweekend, de Maastricht 
Awards, Lokaal Digitaal, Maastricht Carnavalsstad, Route 
du Soleil, diverse thema-avonden, de redactie van WIM en 
natuurlijk - als één van de ‘meidskes vaan de lempkes’- voor de 
sfeerverlichting tijdens Magisch Maastricht. 

Met veel plezier en dankbaarheid kijkt Petra hierop terug. 
“In de afgelopen jaren heb ik ontzettend veel gedreven, 
enthousiaste en kritische ondernemers leren kennen. De 
gesprekken met jullie waren niet altijd makkelijk maar altijd 
verhelderend en uitdagend! Graag wil ik jullie bedanken voor 
de fijne samenwerking. Eén ding verbindt jullie allemaal: de 
liefde voor onze mooie stad Maastricht. Hou dat vast en heb 
veel succes en vooral plezier bij het ondernemerschap!” 

Met haar werkzaamheden voor Cultura Mosae, als actieve 
‘cultuur maker’ voor de stad, verdwijnt Petra zeker nog 
niet uit het straatbeeld van de binnenstad! Haar taken bij 
Centrummanagement worden overgenomen door Edwin 
Boonstoppel.

'Eén ding 
verbindt jullie 

allemaal: de 
liefde voor onze 

mooie stad 
Maastricht.'
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Nieuw!

Nieuw in de      binnenstad

Nieuw!

Nieuw in de      binnenstad
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Om iets terug te brengen naar de stad 
wat vroeger zo normaal was, maar nu 
uit het straatbeeld verdwenen lijkt. 
Omdat de stad nog altijd een diversiteit 
aan keuze kan gebruiken of omdat 
Maastricht als stad je hart gestolen 
heeft en hier een eigen zaak starten, 
voelt als een droom die uitkomt. 
Deze ondernemers hebben elk zo hun 
drijfveer om hun eigen zaak te openen. 
Allemaal beschikken ze over een flinke 
portie gedrevenheid en enthousiasme 
om er een succes van te maken.
We stellen ze graag aan je voor.

LIMESTONE BOOKS
Jhen Chen: “Omdat we geloven dat in de 
stad diverse stemmen niet voldoende 
vertegenwoordigd zijn en ook omdat er best 
meer boekhandels in Maastricht mogen 
komen als je het ons vraagt. Precies daarom 
zijn wij met Limestone Books begonnen. 
Limestone Books is een kunstboekhandel, 
ontstaan vanuit een collectief project 
gecureerd door vijf leden met verschillende 
achtergronden. Elke maand komen deze 
leden samen om zorgvuldig een reeks boeken 
te selecteren. We richten ons daarbij op 
niet-westerse perspectieven in onderwerpen 
als film, beeldende kunst, design, gender 
studies, stedenbouw, institutionele kritiek, 
dekolonisatie, antropologie, archiefstudies. 
Limestone Books doet ook dienst als 
projectruimte, waar tentoonstellingen, 
lezingen en workshops over uitgeverij en 
boekkunst plaatsvinden. Ons doel is om 
zo het bestaansrecht van een boekhandel 
opnieuw, door een kritische bril, te bekijken 
en te laten zien wat er nog allemaal mogelijk 
is.” 

LOCATION-DOT Grote Gracht 63

'Ons doel is om zo het 
bestaansrecht van een 
boekhandel opnieuw, 
door een kritische bril, 
te bekijken en te laten 
zien wat er allemaal 
mogelijk is.'
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NN07 BY SKETCH
Luc Jongen: “Zes jaar geleden heb ik de 
modezaak Sketch op de Bredestraat geopend. 
Toen deze vierkante meters niet voldoende 
ruimte boden om de aanhoudende vraag 
tegemoet te komen, besloot ik verder uit te 
breiden; Maastricht is een bruisende stad en 
in mijn optiek nog onderbezet op het gebied 
van exclusieve modezaken. Ik had altijd al 
een oogje op het pand aan de Stokstraat 
35. Hier had ik als 16-jarige mijn eerste 
bijbaantje in de modeindustrie, toentertijd bij 
StyleSuite. Ik wist wat het pand te bieden had 
en ook dat het pand sinds het vertrek van 
mijn vroegere werkgever nooit meer optimaal 
is benut. “Zou je dat nu wel doen, in deze 
tijd?” Deze vraag is mij het afgelopen jaar 
meermaals gesteld. Mijn antwoord: Aandelen 
koop je beter ook niet wanneer ze hoog staan. 
Het spreekt voor zich dat het moeilijke tijden 
zijn. Al vind ik die term ‘moeilijke tijden’, ook 
maar relatief. Wanneer is dan de juiste tijd? 
Geloven in jezelf en het concept vormen de 
basis. Daarnaast biedt de huidige tijd ook 
kansen en opent het tegelijkertijd nieuwe 
deuren. Wanneer ons nieuwe concept zich 
bewijst in economisch zware tijden, kan het 
ons resultaat alleen maar ten goede komen in 
tijden van hoogconjunctuur.”

LOCATION-DOT Stokstraat 35

OLIVIA’S MAASTRICHT
Olivia Monaco: “Als een echte Brabander 
ben ik in 2017 naar Maastricht verhuisd. Ik 
was direct verliefd op de stad. Ik had toen 
net de Middelbare Hotelschool afgerond 
en was klaar om te werken en op mijzelf te 
gaan wonen. Ik heb altijd gezegd dat ik twee 
jaar ervaring wilde opdoen met werken en 
dan voor mijzelf wilde beginnen met een 
lunchroom. En zo ging het ook. Na twee jaar 
als receptionist te hebben gewerkt, kwam 
‘Sap’ op mijn pad en besloot ik deze zaak 
over te nemen. Ik kocht de zaak op mijn 
22e net voor corona. Ik was net 7 maanden 
open en had net mijn draai gevonden met 
een leuk team toen we moesten sluiten. Dit 
was flink schrikken, maar ik ben jong en zit 
vol nieuwe ideeën en positieve energie. Dat, 
maar zeker ook omdat mijn team er net zo in 
stond, maakte het mogelijk om gewoon door 
te gaan. Doordat we er met z’n allen echt 
voor zijn gegaan en ook omdat studenten 
én toeristen Maastricht nog massaal weten 
te vinden, hebben wij ondanks corona en de 
inflatie toch een top seizoen gedraaid en blijft 
mijn droom dus overeind.”

LOCATION-DOT Markt 15

TONY’S MAASTRICHT
Maddy & Tony Jansen: “Waarom wij een 
nieuwe zaak wilden openen, op deze plek 
in Maastricht? Eigenlijk vooral omdat 
Maastricht de stad is waar wij beide zijn 
opgegroeid, waar ons hart ligt. We waren al 
een tijdje opzoek naar een geschikte plek om 
te ondernemen. Wij zijn twee ietwat koppige 
karakters, daardoor is het werken voor een 
werkgever vaak een uitdaging. Nu hoeven we 
alleen met elkaar te overleggen, dat scheelt. 
Met Tony’s Maastricht bieden we een plek 
waar je fijn ongedwongen kunt aanschuiven 
voor ‘Oer Hollandse pot’, maar dan wel veers 
oet Mestreech!” 

LOCATION-DOT Hoogbrugstraat 9

DE KLUSSENBOX
Harold van Aken: “Zoals het ‘vroeger’ was; 
dat je een vertrouwd adres dichtbij had 
waar je terecht kon voor snelle service. 
Dichtbij de klanten zoals winkels, horeca 
en bewoners van de binnenstad. Voor mij 
is dat een van de belangrijkste redenen 
geweest om me juist weer in de binnenstad 
te vestigen.  Ik werkte al jaren voor klanten 
in het centrum en bezocht hun met een 
servicebus. Parkeren en de stad inrijden, 
kostte me echter vaak veel tijd.  Ik vond dat 
dit anders kon, sneller en makkelijker. Dankzij 
mijn permanente aanwezigheid nu met een 
eigen kantoor, materialen en een steunpunt 
waar klanten advies kunnen inwinnen, 
zijn we daadwerkelijk een toegevoegde 
waarde voor onze klanten en ondernemers 
in de binnenstad. We bieden ontzorging 
op technisch gebied. Dat wordt als prettig 
ervaren, dat merken we elke dag weer.” 

LOCATION-DOT Hoenderstraat 16

'De term ‘moeilijke 
tijden’ vind ik maar 

relatief. Wanneer is dan 
de juiste tijd? Geloven 

in jezelf en het concept 
vormen de basis.'

'...een plek waar je fijn 
ongedwongen kunt 
aanschuiven voor ‘Oer 
Hollandse pot’, maar 
dan wel veers oet 
Mestreech!' | W!M

"Origineel, veerse 

Hollandse pot 

oet Mestreech, dat 

mot iech snel gaon 

bezeuke!" 

—Ton Harmes

(gasthoofdredacteur)
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Vanwege zijn actieve betrokkenheid bij het thema 
duurzaamheid en de maatregelen die hij zelf intussen heeft 
getroffen, zowel buiten als binnen zijn eigen onderneming, 
wordt Ton Harmes door verschillende partijen in Maastricht 
gezien als een koploper als het gaat om vergroenen van je 
onderneming. Niet voor niets vroegen wij de directeur van 
Boekhandel Dominicanen als gasthoofdredacteur voor deze 
uitgave van WIM. Zijn ervaringen delen, doet hij graag. 

Je wordt genoemd als een van de 
‘koplopers’ in Maastricht op het gebied van 
duurzaamheid. Wist je dat en zie je nog een 
bijzondere taak weggelegd voor jezelf als 
‘koploper’? 
“Neen, dat wist ik niet. Ik wist wel dat we in 
de kopgroep dreigden te komen. Als koploper 
praat ik graag met collega-ondernemers 
en wil proberen hen te overtuigen dat we 
nog veel te doen hebben. Dat het veel meer 
gaat om een integrale aanpak van duurzaam 
ondernemen. Eigenlijk is het heel logisch dat 
je naar alle onderdelen van je bedrijf kijkt als 
het om duurzaamheid gaat.”  

Wat is voor jou de ‘trigger’ geweest om meer 
duurzaam te gaan ondernemen; waarom 
en wanneer besloot je te investeren in 
duurzame maatregelen? 
“Heel goede vraag, het antwoord 
is dat het een geleidelijke weg is 
geweest. Eerst zijn we in de stad met 
collega ondernemersverenigingen, 
Centrummanagement, Maastricht Bereikbaar 
en de gemeente vooral op straat bezig 
geweest. Denk aan de bestrijding van de 
dieselvrachtauto’s en busjes. Iets wat 
nu met ZES grote en concrete vormen 
gaat aannemen, maar ook aan het 
omzetten van kerstverlichting in LED en 
de nachtschakelaars. Steeds stapjes die 
onderdeel zijn van een integraal proces. Zo 
komt het langzaam van buiten naar binnen en 
ontdek je dat je een schakel bent in een lange 
keten en dat die schakel ertoe doet en de 
keten sterker en duurzamer maakt.”
   

Wat zijn vervolgens de eerste stappen 
geweest die je zelf hebt ondernomen?
“Bij onze eigen winkel waren het ook 
verschillende onderdelen die samenkwamen 
en die tot bewustzijn van een duurzaam 
bedrijfsproces leiden. Bijvoorbeeld de 
complete vernieuwing van onze toiletten 
waarbij er geen papieren handdoekjes 
meer gebruikt worden, maar je je handen 
met warme lucht droogt en de kraan net 
voldoende water geeft om je handen te 
wassen. Maar ook onze producten. Van 
alle Nederlandse boeken is 97% SFC 
geproduceerd dus papier, inkt, lijm, etc. Bij 
onze ‘non-books’ geven we de voorkeur aan 
leveranciers die volledig FSC-producten 
leveren. Wij willen al heel lang geen 
vrachtwagens met pallets goederen voor de 
deur op het pleintje.”

Welke maatregelen heb jij intussen genomen 
en wat ben je van plan de komende tijd te 
gaan doen?
“De dagelijkse praktijk staat op een 
kantelpunt. We hebben in de Beatrixhaven bij 
Goederenhubs (voorheen Binnenstadservice) 
een servicecentrum in oprichting gebouwd. 
Daar gaan we alle goederen die we bestellen, 
laten aankomen en verwerken. Het prijzen, 
stickeren, etc. van artikelen gaan we daar 
doen en we zorgen dat de producten 
‘kastklaar’ op speciale karretjes naar de 
winkel komen en daar meteen op de display 
of in de kast gezet kunnen worden. Dat is 
een compleet andere manier van werken 
voor veel medewerkers en ook voor alle 
leidinggevenden. De bedrijfscultuur gaat 
veranderen en daarmee ook de klantbeleving. 
Het betekent geen vrachtwagens meer in de 
binnenstad voor Boekhandel Dominicanen en 
medewerkers gaan deels in de Beatrixhaven 
en deels in de winkel werken. Er komen, als 
het goed is, alleen nog elektrische busjes 
of minivrachtwagens voor de deur, binnen 
de venstertijden die zijn afgesproken. Het 
betekent ook dat je goed naar je bestel- en 
ontvangststroom gaat kijken om te zorgen 
dat de flow van boeken minder in pieken gaat 
plaatsvinden.” 

Welke obstakels heb je in de tussentijd 
overwonnen? 
“Onze toiletten zijn nu op orde en we zien 
daar een grote daling van het afval. Al 
ons afval gaat straks met ons dagelijkse 
transport direct naar ons servicecentrum 
in de Beatrixhaven en wordt daar verder 
verwerkt. Op onze serviceafdeling 
wordt ons afval gescheiden en in aparte 
afvalstromen opgehaald. We zijn samen 
met onze leverancier van pakpapier 
en tasjes druk bezig om te kijken of 
we met minder schadelijk papier dat 
in Nederland geproduceerd wordt 
onze huidige inpakmaterialen kunnen 
vervangen. 2023 is een spannend jaar 
waarin we de transitie integraal in gang 
zetten en daarna kunnen gaan verfijnen. 
We investeren behoorlijk hierin en we 
meten het rendement in de eerste plaats 
in verbetering van de klantbeleving 
en het winkelproces, daarna pas in 
kostenefficiency en effectiviteit. Het is een 
lange termijn investering.”  

Leeft het thema duurzaamheid volgens 
jou voldoende bij collega-ondernemers in 
de binnenstad? 
“Het leeft wel zeker bij ondernemers 
al is het maar omdat je door de hoge 
energieprijzen extra op alle kosten moet 
gaan letten en steeds weer op zoek moet 
naar verbeteringen. We zijn allemaal 
afhankelijk van een goed en plezierig 
verblijfklimaat in onze stad en onze 
binnenstad. Dat bereik je niet op je eentje, 
dat kan alleen maar effectief en efficiënt 
als je het met elkaar doet. Corona is 
een van de mooiste voorbeelden waarin 
ondernemers(verenigingen), bestuurders, 
en bewoners een onverwacht enorm grote 
uitdaging met onvoorspelbaar verloop 
toch met elkaar in goede banen hebben 
kunnen leiden.”    

Hoe luidt jouw boodschap aan collega-
ondernemers in de binnenstad aangaande 
het thema verduurzamen?
“Vergroenen is veel meer dan alleen 
afval scheiden, minder gas gebruiken en 
meedoen met ZES. Het is een uitdaging 
om naar alle onderdelen van je bedrijf 
en bedrijfsprocessen te kijken en te 
zoeken naar mogelijkheden waar je 
kunt verduurzamen. Onze klanten en 
bezoekers van de stad gaan steeds 
bewuster keuzes maken voor de bedrijven 
die net als zij met hun omgeving bezig 
zijn om te verduurzamen en daardoor 
een gezonder en plezieriger leefklimaat 
te scheppen voor vandaag en vooral ook 
voor morgen.” | W!M

GASTHOOFDREDACTEUR  
Ton Harmes OVER...

“VERGROENEN IS VEEL 
MEER DAN ALLEEN afval 
scheiden, minder 
gas gebruiken en 

MEEDOEN MET ZES.” '2023 is een 
spannend jaar 
waarin we de 

transitie integraal 
in gang zetten en 

daarna kunnen gaan 
verfijnen.'
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ENERGIE 
COLLECTIEF 
ONDERNEMERS 
MAASTRICHT

Hier krijg je toch nieuwe energie van!

Samen sta je sterker. En ja, zeker ook 
als het om stroom en gas gaat. Want in 
de huidige energiemarkt wil je er als 
ondernemer immers alles aan doen om 
je energie slim in te kopen. Hoe mooi is 
dan het ‘Energie Collectief Ondernemers 
Maastricht (ECOM)? Een initiatief dat 
Centrummanagement begin dit jaar samen 
met lokale aanbieder NieuweStroom 
lanceerde voor ondernemers in de 
binnenstad van Maastricht. ECOM biedt 
ondernemers een collectiviteitskorting 
van 15% en daarnaast gratis advies en een 
tool om energieverbruik te reduceren. De 
duurzaamheidscan is onderdeel van het 
collectief en de gemeente overweegt op dit 
moment hiervoor subsidies te verstrekken. 
Houd Centrummanagement dus in de gaten.

Goed om te weten
 ✓ ECOM is ontwikkeld voor álle 

ondernemers in de binnenstad van 
Maastricht. Vastgoedeigenaren met 
een zakelijke aansluiting zijn dus 
ook uitgenodigd voor dit initiatief; 

 ✓ Ondernemers in Maastricht die lid 
zijn van een ondernemersvereniging 
krijgen 15% korting op het Energie 
Collectief Ondernemers Maastricht. 
Voor ondernemers die niet lid zijn, 
is de korting 5%. De korting wordt 
toegepast op de transparante 
opslag en vaste leveringskosten van 
NieuweStroom;

 ✓ Omdat NieuweStroom afrekent 
op daadwerkelijk verbruik en de 
energiekosten van dat moment, 
calculeert NieuweStroom geen 
prijsverhogende marges om 
risico’s af te kopen, wat de meeste 
energieleveranciers wel (moeten) 
doen.

Voordelen op een rij
 ✓ De inkoop van energie is gebaseerd 

op de marktprijs van gas en 
elektriciteit, hierdoor betaal je nooit 
te veel.

 ✓ De inkoopprijzen en marges 
zijn transparant en marges om 
leveranciersrisico’s af te dekken 
bestaan niet.

 ✓ De inkoop is optimaal en afgestemd 
op basis van je behoeften en 
gebruik.

Meer weten?
Kijk op www.nieuwestroom.nl voor 
meer informatie of het maken van een 
persoonlijke afspraak. 

Hoe het werkt
1 Goed(koop) inkopen
NieuweStroom koopt slim en goed(koop) stroom en 
gas in, gebaseerd op dagprijzen in de energiemarkt. De 
gasprijs wisselt elke dag, de stroomprijs elk uur. Op je 
energierekening en in het klantportaal zie je precies wat je 
wanneer verbruikt hebt, wat de inkoopprijs op dat moment 
was en welke vaste opslag erop gezet wordt. Je betaalt dus 
nooit te veel of te weinig!

2 Optimaliseren & Besparen
Dankzij je slimme meter koppelt NieuweStroom jouw verbruik 
aan de op dat moment daadwerkelijk geldende inkoopprijs. 
Hun experts helpen om slim met je gebruik om te gaan en 
te optimaliseren en te reduceren. Zo profiteer je optimaal 
van de slimme meter. Heb je zelf nog geen slimme meter? 
NieuweStroom installeert deze slimme meters niet zelf; je 
kunt deze aanvragen bij Enexis.

3 DuurzaamheidScan
NieuweStroom biedt diverse DuurzaamheidScans aan. 
De scan wordt gemaakt door de energie-experts van 
NieuweStroom en levert je (in)zicht op de marsroute(s) die je 
kan lopen naar een zero-emissie energieverbruik. Deze scans 
hebben een prijs tussen de €150 en €1.500. Op dit moment 
is Centrummanagement met de gemeente Maastricht in 
gesprek om de DuurzaamheidScans in het collectief i.s.m. 
NieuweStroom te subsidiëren. Dat ziet er goed uit, dus houd 
de berichtgeving op onze website en kanalen dus goed in de 
gaten!

4 Duurzaam Produceren
 NieuweStroom heeft diverse partners die ondernemers 
kunnen begeleiden bij de aanschaf en realisatie van 
duurzame productiecapaciteit, gebaseerd op het resultaat 
van de DuurzaamheidScan uit Stap 3. Denk hierbij aan de 
aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen. Deze partners 
zijn zorgvuldig uitgekozen en passen bij de waarden die 
NieuweStroom belangrijk vindt en uitstraalt. 

5 Energie opslaan
Deze stap is gericht op de lange termijn en aan een duurzame 
oplossing wordt op dit moment hard gewerkt door iedereen 
in de markt, ook door NieuweStroom. NieuweStroom handelt 
zelf niet in batterijen, maar kan hier uiteraard wel over 
adviseren en doorverwijzen naar partners in de markt. 
Momenteel zijn we aan het kijken hoe we i.s.m. partner(s) hier 
een toekomstbestendig plan voor kunnen maken.

"Als Boekhandel Dominicanen hebben we afgelopen december net een nieuw contract bij een andere leverancier afgesloten. Gelukkig kunnen we per maand opzeggen. Nu kan ik rustig met NieuweStroom overleggen over hun nieuwe mogelijkheden. Door de huidige gas en elektra ontwikkelingen word je bruut wakker geschud en moet je als ondernemer ook hier weer alert zijn."  — Ton Harmes (gasthoofdredacteur)



Wim Lousberg, voorzitter Les Tables
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'Na de overlevingsstand 
komt er nu langzaam 

ruimte om de pre-
corona plannen onder 

het stof vandaan te 
halen.'

Wim Lousberg is de nieuwe voorzitter van Les Tables. 
De culinaire vriendenclub van Maastricht, die inmiddels 
zo’n 23 leden telt, benaderde hem eind vorig nadat zij vrij 
onverwachts afscheid moesten nemen van hun voorzitter Ellen 
Kasdorp. Ellen overleed in november na een kort ziekbed.

“Het voelt heel dubbel en de aanleiding 
dat ik hier nu zit, die is buitengewoon 
verdrietig,”vertelt Wim. Hoewel hij niet 
eerder betrokken was bij Les Tables, kende 
hij Ellen wel. “Vanuit de Tempeleers, de 
andere Maastrichtse vereniging waar ik een 
rol in het bestuur vertegenwoordig, heb ik 
haar vorig jaar zelfs nog mogen feliciteren 
met het winnen van de ‘Noskaar’ voor de 
‘sjiekste vastelaovendsadvertentie’. Ik spreek 
namens velen als ik zeg dat ik heel veel 
bewondering heb over de wijze waarop Ellen 
Les Tables door de loodzware coronatijd 
heeft weten te loodsen met behoud van alle 
leden. Voordat ik instemde met de functie 
van voorzitter ben ik dan ook eerst naar haar 
man Arno gestapt om zijn ‘goedkeuring’ te 
vragen. Het voelde als mijn plicht om dat te 
doen. Tijdens Ellens voorzitterschap speelde 
Arno namelijk een belangrijke rol op de 
achtergrond. Nadat ik zijn goedkeuring heb 
gekregen, heb ik hem meteen gevraagd of hij 

betrokken wilde blijven bij Les Tables.  Daar 
heeft hij mee ingestemd en daar zijn we erg 
blij mee.” 

Andere kant van de bar
“Uiteindelijk voelde het ook als een eer,” gaat 
Wim verder. Maar toch ook iets om even over 
na te denken. Met een fulltimebaan en de 
functie als vice-president van de Tempeleers, 
is zijn agenda immers al behoorlijk gevuld. 
Maar hij zei volmondig ‘ja’. “Omdat het zo’n 
leuke club is. Zo werd mij van verschillende 
kanten verteld,” aldus de nieuwe voorzitter. 
“En vooral ook omdat ik de horeca in 
Maastricht een enorm warm hart toedraag. 
Ik ben zelf niet actief als horecaondernemer, 
maar bevind mij heel graag aan de andere 
kant van de bar. Ik besef me maar al te 
goed wat voor belangrijke pijler horeca voor 
Maastricht is. Als ik daarvoor vanuit deze rol 
als voorzitter iets kan betekenen, vind ik dat 
heel speciaal.”

NIEUWE VOORZITTER
Les Tables

Wim is geboren in Maastricht. Hij woonde 
en werkte enige tijd in de Randstad en het 
buitenland en keerde zo’n zeven jaar geleden 
terug. Wim: “Terug in Maastricht wilde mijn 
vrouw en ik allebei naast ons werk graag iets 
betekenen voor de stad. Mijn bestuursfunctie 
voor de Tempeleers was de eerste stap. Iets 
wat ik heel graag doe omdat carnaval de stad 
zoveel moois brengt; veel meer dan de drie 
dagen feest! Dit moet behouden worden voor 
de toekomst.”

Plannen afstoffen
Zijn plannen voor Les Tables? Wim: “Ik 
denk dat het heel goed is om nu eerst de 
balans op te maken. We ontwaken nog uit 
een ‘overlevingsstand’ na corona en nieuwe 
uitdagingen liggen alweer voor ons. Toch 
voelen we allemaal dat er langzaam ruimte 
ontstaat om vooruit te kijken. Dus ook om 
de plannen die er voor corona lagen onder 
het stof vandaan te halen. Deze plannen en 
de actualiteit van vandaag, waaronder het 
nijpende personeelstekort, stadslogistiek en 
de energietransitie, bepalen onze koers voor 
de toekomst. Daarbij past ook een discussie 
over de manier waarop we ons willen 
positioneren ten gunste van de individuele 
ondernemer. Daar doen we het uiteindelijk 
voor. Graag zet ik daar de komende tijd 
samen met de leden van Les Tables de 
schouders onder.” | W!M

"Een mooie nieuwe uitdaging 
voor Wim Lousberg bij een 

gepassioneerde club van zo’n 23 
ondernemers die allemaal bijdragen 

aan het ‘goede leven’ dat zo 
kenmerkend is voor Maastricht.

Ellen deed dat ook op een fantastische 
manier en zag voor de horeca vele 

kansen om verduurzaming in ‘het 
goede leven’ te integreren."  — Ton Harmes(gasthoofdredacteur)

ZERO EMISSIE STADSLOGISTIEK
Misschien lijkt het nog ver van je bed, maar het komt eraan en 

het gaat sneller dan we denken: vanaf 1 januari 2025 mogen 
vrachtwagens en bestelbussen die op fossiele brandstof rijden 

niet meer zomaar de binnenstad van Maastricht in. Ben je 
ondernemer in de binnenstad en ontvang je goederen, dan is 
het zinvol nu al stappen te ondernemen. Maar: hoe pak je het 

aan en waar begin je? Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar, 
onderdeel van Zuid-Limburg Bereikbaar, helpt jou als 

ondernemer heel graag om op tijd de overstap te maken 
naar Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) met 

een gratis advies, op maat. 

Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar helpt ook jouw 
onderneming bij de overstap naar ZES!

De maatregel is getroffen 
als gevolg van het klimaatakkoord 

van 2019 waarin de rijksoverheid met 
overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties heeft afgesproken te werken aan 
aantrekkelijke binnensteden. Maastricht is 
een van de 27 Nederlandse steden die kiezen 
voor Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). 

Kansen zien
“Het voelt nu misschien vooral als een extra 
uitdaging bovenop alle uitdagingen die er 
op dit moment al liggen voor ondernemers. 
Toch is het goed om met elkaar in te zien 
dat het niet alleen om uitdagingen gaat, 
maar het daadwerkelijk ook kansen biedt om 
met elkaar logistieke stromen  slimmer en 
efficiënter in te richten. Bestel bijvoorbeeld 
compleet, tijdig en minder vaak.” Aan 
het woord is Jelle Ummels, projectleider 
Gebiedsgerichte aanpak & Binnenstad. 
Samen met communicatieadviseur Gerrit-
Jan Meulenbeld nauw betrokken bij deze 
en andere projecten van Zuid-Limburg 
Bereikbaar. “Er zijn inmiddels tal van 
mogelijkheden en alternatieven ontwikkeld, 
dus er zit eigenlijk altijd wel iets tussen dat 
bij jou als ondernemer past.” Jelle noemt een 
aantal voorbeelden zoals het inschakelen 
van een fietskoerier of stadsdistributiebedrijf. 
Maar ook het gebruikmaken van een 
e-cargobike of een e-cargoscooter of het 
verplaatsen van logistieke processen naar de 
rand van de stad. 

Samen doen
“En zo is er nog veel meer. Het is een 
uitdaging van ons allemaal, dus je hoeft het 
niet alleen te doen,” benadrukt Gerrit- Jan 
nog graag. “Naast het inschakelen van 
onze hulp, adviseren we vooral ook om 
hierin samen op te trekken met collega-
ondernemers én met leveranciers”. Jelle: “We 
hebben het geluk dat de lijnen in Maastricht 
kort zijn en we hier al uitzonderlijke 
overlegstructuren en samenwerkingsvormen 
kennen zoals het BOC en KHN afdeling 
Maastricht & Heuvelland. Laten we daar dus 
vooral gebruik van maken.” 

Aanschuiven bij ZES Stadslogistieke cafés
En het is beslist niet zo dat het nog helemaal 
niet leeft in de stad. Volgens Jelle zijn 
er al een aantal mooie en inspirerende 
voorbeelden op verschillende plekken in de 
stad. Zo benoemt Jelle nog de mogelijkheden 
om gezamenlijk gebruik te maken van 
een centraal afvalinzamelingspunt zoals 
nu al gebeurt in de Koestraat door zeven 
ondernemers. 

Deze en andere initiatieven en voorbeelden 
komen ook aan bod tijdens de vier 
Stadslogistieke cafés die stadsaanpak 
Maastricht Bereikbaar dit jaar organiseert 
in de verschillende stadsdelen. Voor 
ondernemers per stadsdeel wordt tijdens 
deze bijeenkomsten ingezoomd op de 
kansen en mogelijkheden en de vragen 

die ondernemers hebben. Het eerste 
Stadslogistieke Café voor ondernemers in 
Wyck vindt plaats op woensdag 22 maart van 
18.00 – 21.15 bij The Masters, Hoogbrugstraat 
42 in Wyck i.s.m. Ondernemend Wyck met 
o.a. ondernemer Nol Beckers. Het tweede 
Stadslogistieke cafe voor ondernemers in 
het centrum  is op 10 mei in Boekhandel 
Dominicanen met directeur Ton Harmes Kijk 
voor meer informatie en aanmelden op www.
zesmaastricht.nl

Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar in WIM
Naast de activiteiten rondom ZES staan er 
voor Maastricht Bereikbaar en Zuid- Limburg 
Bereikbaar nog volop andere acties op 
de agenda, allemaal gericht op slimme, 
veilige en duurzame mobiliteit in en rondom 
Maastricht, waaronder thema’s als fiets 
parkeren en bereikbaarheid. In de W!M 
houden we je de komende tijd op de hoogte 
van de voortgang. | W!M 

"Ik kan het allee
n maar van 

harte aa
nbevelen om naar zo’n 

stadslogist
iek café

 te gaa
n en 

je te lat
en bijpraten over alle 

ontwikkelingen. Er gebeu
rt zoveel 

in de stad e
n zo blijf j

e van alle 

belangrijke ontwikkelingen in de 

binnenstad op
 de hoogte"  

— Ton Harmes

(gasthoofdredacteur)



HEALTH CAMPUS ALS 
WERELDWIJDE MAGNEET 

VOOR ONDERZOEK

INTERVIEW PROF. DR. RON HEEREN
'De wetenschapper van vandaag moet uit zijn bubbel 

komen. Communicatie is een belangrijk onderdeel 
van het werk dat je doet als onderzoeker.'
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"Binnenkort een 

open dag voor de 

ondernemers van 

Maastricht? Ik kom 

zeker!"  

— Ton Harmes

(gasthoofdredacteur)

Dat er heel veel gebeurt op het gebied van kennis, technologie, innovatie en gezondheid 
op de Maastricht Health Campus in Randwyck, die geluiden bereiken de binnenstad 
steeds vaker. Maar wát dan precies en wat dit indirect voor de stad betekent, dat blijft 
nog lastig te overzien. Zeker wanneer het niet je dagelijkse bezigheid is. In die onderlinge 
communicatie is nog werk aan de winkel. Zo vindt ook professor Ron Heeren. Naast zijn 
werk als universiteitshoogleraar voor de UM, draagt hij daarom graag een steentje bij aan 
betere communicatie vanuit de campus. Zo hoopt hij het onderzoek en de innovaties waar 
hij en zijn collega’s aan werken, meer toegankelijk te maken. Letterlijk en figuurlijk. En dat 
is goed te merken wanneer we hem bezoeken in Randwyck.  

Ook dit is Maastricht
Mocht je ooit de kans krijgen om een kijkje 
te nemen in ‘UNS50’: Grijp hem. Niet alleen 
omdat deze plek, aan de Universiteitssingel 
50, een van de middelpunten is van 
baanbrekend moleculair onderzoek, ook 
omdat het op verrassende wijze het beeld 
zal veranderen dat je hoogstwaarschijnlijk 
hebt bij een laboratorium voor biomedische 
wetenschappen. De materie waar het om 
draait mag dan complex zijn voor menigeen, 
de apparatuur en materialen die je hier 
aantreft, zijn op zijn minst indrukwekkend te 
noemen. Het idee dat de innovaties die hier 
ontstaan de hele wereld over gaan, doen 
daar een schep bovenop.  Geheimzinnig 
wordt daar al lang niet meer over gedaan, 
want tijdens een rondleiding door het lab 
vertelt Heeren er vol enthousiasme over. 
Ook dit is Maastricht dus.  

Wereldwijde magneet
Heeren staat bekend als een pionier op 
het gebied van de beeldvormende massa-
spectrometrie, een techniek om moleculen 
te kunnen identificeren én te lokaliseren. 
Een belangrijk onderdeel in zijn huidige 
onderzoek is het maken van de vertaalslag 
tussen biomedische wetenschap en 
patiëntenzorg in de praktijk. Dit wordt ook 
wel aangeduid als ‘translationeel onderzoek’. 
Heeren richt zich daarbij in het bijzonder op 
het verbeteren van de moleculaire klinische 
diagnostiek voor pathologie en chirurgie. 
“Deze plek is een wereldwijde magneet voor 
biomedisch onderzoek. Dat geldt niet alleen 
voor dit laboratorium, maar voor de hele 
campus,” zo vertelt hij. “En eigenlijk is dat 
heel simpel te verklaren, want alles wat je 
nodig hebt om onderzoek te doen, vind je 
hier. De apparatuur waar we over beschikken 
om moleculair onderzoek te kunnen doen, 

samengebracht in een klinische setting met 
universiteit en academisch ziekenhuis, die 
infrastructuur is echt uniek. Dat biedt zoveel 
mogelijkheden. Niet alleen voor wetenschap, 
ook voor het bedrijfsleven kan hier op 
allerlei manieren participeren.” 

Over grenzen heen
Het feit dat dit sinds een aantal jaren is 
samengebracht is onder de ‘Brightlands 
Health Campus’ en de interactie die 
daardoor ontstaat tussen de academische 
wereld, de industrie en de overheid, maakt 
dat dit gebied bijzonder aantrekkelijk. 
Heeren: “Daarmee is een ideaal ecosysteem 
ontstaan waar kennis delen, over grenzen 
heen, vanzelfsprekend is geworden. De 
aantrekkingskracht dankzij deze ‘knowledge 
crossing borders’ is enorm.” Dat geldt ook 
voor de spin-off die dit heeft op de stad en 
hele regio heeft, nu en in de toekomst. Iets 
wat volgens Heeren nog wel onderschat 
wordt. Denk aan de congresmarkt, 
werkgelegenheid, de economie in de 
binnenstad. Iedereen profiteert hiervan.”  

“De wetenschapper van vandaag moet uit 
zijn bubbel komen. Communicatie is een 
belangrijk onderdeel van het werk dat je 
doet als onderzoeker.”

Nieuwe generatie wetenschappers
Die groeiende aantrekkingskracht voor 
nieuwe onderzoekers is volgens Heeren ook 
te verklaren door het feit dat het gezicht 
van de universiteit de afgelopen jaren is 
veranderd. “In antwoord op een nationaal 
tekort aan technische studies, heeft het UM 
het aanbod de laatste jaren uitgebreid met 
een keuze aan bèta studies. In tegenstelling 
tot een aantal jaren geleden, trekt Maastricht 
daar (inter)nationaal een heel andere 

studentenpopulatie mee aan. Dat Universiteit 
Maastricht met 47 jaar de jongste van het 
land is, draagt daar ook aan bij. Het maakt 
deze plek tot een heel dynamische omgeving. 
Het systeem van Probleem Gestuurd 
Onderwijs (PGO), waar de universiteit hier 
mee werkt, spreekt bovendien veel jongeren 
aan. Dat resulteert in een nieuwe generatie 
onderzoekers voor wie het gelukkig 
ook steeds normaler wordt om open en 
transparant te communiceren. Daar trainen 
we ze bovendien ook veel intensiever in. De 
wetenschapper van vandaag moet uit zijn 
bubbel komen. Publieke communicatie is 
een belangrijk onderdeel van het werk dat 
je doet als onderzoeker. Het is zo belangrijk 
om te blijven vertellen wat we hier doen 
en waarom. Zodat we niet alleen binnen 
de wetenschap, maar ook de stad, regio en 
de rest van het land beter begrijpt welke 
innovaties hier plaatsvinden. Alleen zo 
zorgen we ervoor dat de afstand tot deze 
plek letterlijk en figuurlijk kleiner 
wordt.” | W!M 

'De infrastructuur zoals deze hier is opgetuigd, die is echt uniek. Alles 
wat je nodig hebt om vooruitstrevend wetenschappelijk imaging 

onderzoek te kunnen doen, vind je hier.'

Ron Heeren, Hoogleraar UM



Maastricht Convention Bureau

MECC Agenda
TEFAF 2023 
11 - 19 maart

Het Zwanenmeer Ballet & Orkest 
18 maart

Maastricht Tattoo Expo 
25 - 26 maart

De Kleine Zeemeermin de musical 
26 maart

Voorjaarscongres NVvP 
29 - 31 maart

SAAM DoMiBo 
6 april

The Rock Orchestra 
15 april

Internistendagen 2023 
19 - 21 april

Silvia’s Bruidsbeurs 
22 - 23 april

Sustainable Industrial 
Manufacturing Europe
25 - 26 april

MIF Paper Money Fair 2023 
29 - 30 april

SAAM DoMiBo 
4 mei

NVMO Congres 
11 - 12 mei

Anesthesiologendagen 2023 
25 - 26 mei

Congress on NeuroRehabilitation 
and Neural Repair
31 mei - 2 juni

WWW.MECC.NL
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MAASTRICHT OP DE 
KAART ALS DUURZAME 
CONGRESBESTEMMING

Met een volle agenda die reikt tot in 2027 en een aantrekkingskracht die dankzij 
de aanwezigheid van vier Brightlands campussen in de provincie een flinke boost 

krijgt, draait de congresmarkt in Maastricht en omliggende regio op volle toeren. En 
hoewel de trend om ook in deze branche te verduurzamen al eerder was ingezet, lijkt 
die na corona in een stroomversnelling te zijn gekomen. Het Maastricht Convention 

Bureau volgt dit op de voet en weet de stad samen met lokale partners inmiddels als 
duurzame bestemming op de kaart te zetten.

“Het is absoluut een wereld van verschil 
als je kijkt hoe actief in de huidige wereld 
van congressen wordt omgegaan met 
thema’s als sustainability en circulariteit. 
De laatste vijf tot tien jaar is er enorm veel 
gebeurd,” begint Jurgen Moors, directeur 
van Maastricht Convention Bureau. “Voor 
ons als convention bureau begint dat al in de 
allereerste fase, op het moment waarop wij 
de stad en regio internationaal op de kaart 
zetten als geschikte congresbestemming. 
Deden we dat een aantal jaar geleden nog 
met een uitgebreid gedrukt bidbook dat 
we opstuurden of soms zelf persoonlijk 
gingen presenteren, tegenwoordig gebeurt 
dat geheel digitaal met behulp van slimme 
interactieve tools.” 

‘Green Key’ congreslocatie
Het thema duurzaamheid maakt 
inmiddels standaard onderdeel uit van 
zo’n bidbook, en dus ook van hetgeen 
we bieden als bestemming. “Dankzij de 
nauwe samenwerking met onze partners 
hier in de regio, kunnen we op allerlei 
manieren inspelen op vragen en wensen 
die organisatoren bij ons neerleggen,” 
vertelt Jurgen hierover. “Zo beschikken we 

met MECC Maastricht over een ‘Green Key 
Gold’ gecertificeerde congreslocatie. Hét 
internationale keurmerk voor duurzame 
bedrijfsvoering. Dat betekent niet alleen 
dat er bewust wordt omgegaan met zaken 
als energieverbruik en het recyclen van 
afval, maar ook dat zij samenwerken met 
toeleveranciers die duurzaam te werk gaan. 
Je ziet het terug in de samenwerking met 
al onze congrespartners, zoals cateraars 
die werken met lokale producten en 
afbreekbaar materiaal en lokale leveranciers 
voor drukwerk en standbouw die terplekke 
worden ingeschakeld. Die zaken worden niet 
meer van over de hele wereld ingevlogen 
zoals voorheen. Of fietsen die bij een 
congres venue worden klaargezet voor 
gasten om zich te verplaatsen in plaats van 
touringcars.” Jurgen somt in ‘no time’ een 
aantal voorbeelden op. 

Iets terugdoen voor de stad
“En uiteraard is het een ‘on going 
proces’,”vult hij aan. “Samen met onze 
partners blijven we voortdurend werken aan 
slimme oplossingen. Alles om de footprint 
zo klein mogelijk te houden.  De ‘shared 
shuttle service’ in de booking tool ‘Go to 

Maastricht’  die we onlangs ontwikkeld 
hebben, is ook nog zo’n  mooi voorbeeld. 
Deze stelt congresbezoekers in staat om bij 
aankomst op een luchthaven een taxiservice 
te delen met andere gasten die vanuit 
andere bestemmingen rond hetzelfde tijdstip 
arriveren. Inmiddels is het voor iedereen 
volkomen vanzelfsprekend geworden om 
dit soort maatregelen te integreren in 
het proces. Vanuit ons als bestemming, 
maar ook vanuit de organisator. Het zorgt 
voor minder vervuiling en lagere kosten” 
Dat zie je volgens Jurgen ook terug in de 
vorm van ‘legacy’. Het fenomeen om als 
congresorganisator en gast iets terug te 
willen doen of iets achter te willen laten voor 
de stad waar je verblijft, de gemeenschap 
en/of de wetenschap. “Die vraag is voor 
ons inmiddels vrij normaal geworden. Als 
lokale speler en partner van het stadslab 
voor duurzame ontwikkeling (SDG House 
Maastricht), adviseren wij daarbij. We 
kunnen daar op allerlei manieren invulling 
aan geven, in lijn met het MVO beleid van de 
organisatoren. Dat kan bijvoorbeeld door je 
congres op bepaalde momenten toegankelijk 
te maken voor locals, jonge talenten en/
of studenten bijvoorbeeld. Maar ook door 

ecologische programma’s op te nemen in 
je congresagenda of te doneren aan lokale, 
maatschappelijke doelen.”

‘Bleasure’
Een ontwikkeling die Jurgen ook steeds meer 
opmerkt, is die van ‘bleasure’, oftewel een 
combinatie van business en pleasure. “Het 
nuttige met het aangename combineren, 
aldus Jurgen. “In de congreswereld zie je dat 
vooral terug in het verschijnsel dat gasten 
hun zakelijke verblijf combineren met privé 
doeleinden en bijvoorbeeld hun familie 
meenemen om zo meer uit één vliegreis te 
halen. Iets waar wij dan op inspelen met een 
passend randprogramma. Daarvoor zit je in 
deze regio natuurlijk helemaal goed.” 

Brightlands boost
Kortom, Maastricht doet het goed en is in 
trek als congresbestemming. De komst 

van de vier Brightlands campussen 
verspreid door de provincie hebben 
de positie van deze regio bovendien 
een flinke boost gegeven. Jurgen: 
“als Maastricht Convention Bureau 
presenteren wij ons aanbod nu langs die 
vier themalijnen van Brightlands, dat 
zijn (Agri)Food, Chemie, Data science en 
Health & Lifescience. In tegenstelling 
tot een aantal jaar geleden, toen we 
vooral een interessante bestemming 
waren voor medische congressen, 
bedienen we nu dus echt een breed 
scala. Het gaat daarbij allemaal om 
hoogwetenschappelijke thema’s met 
een duurzaam en innovatief karakter 
waar bovendien veel behoefte is aan 
kennisuitwisseling, en dus congressen. 
Dat biedt nog volop kansen voor de stad 
en regio. Nu en op de lange termijn. Ook 
dat is duurzaam.” | W!M

Jurgen Moors, directeur Maastricht Convention Bureau

"HET IS ABSOLUUT EEN WERELD 
VAN VERSCHIL ALS JE KIJKT HOE 

ACTIEF IN DE HUIDIGE WERELD VAN 
CONGRESSEN WORDT OMGEGAAN 
MET THEMA’S ALS SUSTAINABILITY 

EN CIRCULARITEIT. DE LAATSTE 
VIJF TOT TIEN JAAR IS ER ENORM 

VEEL GEBEURD."

"Green Key 

'congresseren' in een 

steeds duurzamere 

stad, ook weer een 

pracht uitdaging!"  

— Ton Harmes

(gasthoofdredacteur)
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OOK VOOR 
ONDERNEMERS IN 
DE BINNENSTAD

Tamara Piatkiewitz, Business Developer Toerisme

'We dragen 
graag bij aan het 

toekomstbestendig 
maken van 

ondernemers in 
binnensteden.'

Wees eens eerlijk: dacht jij bij LIOF ook aan een grote organisatie die zich 
uitsluitend richt op de grote bedrijven en organisaties in Limburg? Een 

instantie waar je met uitgebreide plannen moet aankloppen om in aanmerking 
te komen voor financiële support? En dus ook: dat je daar als retailer of 

horecaondernemer beslist niet voor in aanmerking komt? Grote kans dat je 
dit dacht en hoog tijd dus dat we dat vooroordeel bij deze uit de lucht halen. 
Met een aantal gerichte innovatieprogramma’s richt LIOF zich tegenwoordig 

namelijk ook op kleine ondernemers en dus ook retailers en horecaondernemers 
in binnensteden van Limburg. Tamara Piatkiewitz, Business Developer Toerisme 

voor LIOF, vertelt er graag alles over.

“Onze slogan luidt inmiddels niet voor niets 
‘voor ondernemend en innovatief Limburg’,” 
begint Tamara haar verhaal. “We zijn er 
dus voor ondernemers in alle soorten en 
maten in Limburg. We lopen er echter nog 
regelmatig tegenaan dat we gezien worden 
als een speler die zich uitsluitend richt 
op industrie en grote bedrijven en dat we 
er alleen maar zijn voor financiële steun. 
Misschien ook niet gek als je bedenkt dat 
we voorheen als ‘Industriebank’ door het 
leven gingen. Toch ligt dat al een hele tijd 
achter ons. LIOF is ondertussen meer een 
Limburgs ondernemingsplatform van waaruit 
we innovatieve ondernemers ondersteunen 
met advies, netwerk en financiering. We zijn 

er dus voor elke startup, scale-up en mkb’er 
met een innovatief idee, een businessplan 
of een financieringsvraag. Daarnaast ook 
voor (buitenlandse) ondernemers die zich in 
Limburg willen vestigen, of Limburgers die in 
het buitenland zaken willen doen.”

Duurzaam en houdbaar
LIOF doet dit om duurzaam ondernemen te 
stimuleren en bij te kunnen dragen aan de 
toekomstbestendigheid van het bedrijfsleven 
in Limburg. Tamara: “We willen voorkomen 
dat ondernemers achterblijven en dus 
willen we hun houdbaarheid vergroten.” 
Dat betekent dat de ondersteuning die 
geboden wordt, getoetst wordt aan de hand 

van een aantal maatschappelijke pijlers, 
waaronder duurzaamheid, gezondheid 
en digitalisering. Om hierin te kunnen 
voorzien, werkt LIOF vanuit verschillende 
fondsen en programma’s. Het ‘Limburg 
Startup Capital Fund’, ‘Participatiefonds’ 
en ook ‘LimburgToekomstbestendig’ en 
‘LimburgToerisme’ zijn voorbeelden van 
die fondsen en programma’s van waaruit 
kennis en/of financiële ondersteuning 
wordt geboden in verschillende 
bedrijfsfases. Met name die laatste 
twee programma’s kunnen volgens 
Tamara absoluut interessant zijn voor 
ondernemers die actief zijn in de retail en 
horeca. 

Ben je ondernemer, heb je een 
innovatief idee en zou je graag 

een keer willen sparren of dit past 
binnen de programma’s van LIOF? 

Neem dan contact op met LIOF via...
  

Horeca, toerisme & recreatie 
limburgtoerisme@liof.nl

Retail of andere sectoren 
limburgtoekomstbestendig@liof.nl

Bedrijfsplan op bierviltje
Hoe het dan zit met het indienen van zo’n 
aanvraag; moeten dat inderdaad uitgebreide 
plannen en dikke pakken papier zijn? “Nee 
hoor, dat is echt niet meer van deze tijd. In 
onze events geven we zelfs lezingen over 
hoe je jouw bedrijfsplan zo compact en 
concreet mogelijk kunt maken zodat het op 
de achterkant van een bierviltje past,” aldus 
Tamara lachend. “Verder zijn wij er ook om 
de ondernemer te helpen bij een aanvraag 
voor financiële steun. Belangrijk voor ons, 
is dat we echt kijken naar de manier waarop 
wordt omgegaan met maatschappelijke 
thema’s als digitalisering, gezondheid en 
duurzaamheid. En de invulling daarvan 

kan echt heel breed zijn. We 
hebben inmiddels een aantal 
mooie voorbeelden van 
ondernemers in binnensteden 
die dankzij een bijdrage van ons 
mooie stappen hebben kunnen 
zetten. Van een fietswinkel in 
de binnenstad van Heerlen die 
met een duurzaam kleding en 
fietsconcept  de overstap maakt 
naar een ‘blended’ aanbod met 
een wkoffieconcept tot een 
hotel dat wil werken met een 
meer efficiënte incheckmethode 
dankzij een innovatieve 
incheckzuil in de lobby.” | W!M

LIOF:
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“We blijven voortdurend bouwen aan het 
merk Maastricht; The Good Life Capital. 
Een merk dat continu in beweging is, 
maar waarbij kwaliteit altijd de boventoon 
voert. We dragen bij aan de economische 
vitaliteit van de stad en stimuleren het 
kwaliteitstoerisme, met een sterke inzet 
op verblijfstoerisme, met het accent op 
verblijfsverlenging, spreiding en het 
verhogen van uitgaven van geselecteerde 
doelgroepen. Dat zijn de bezoekers die 
passen bij het kwalitatieve aanbod van de 
stad, met een hart voor cultuur en respect 
voor de omgeving. Qua doelmarkten richten 
we ons op Nederland, België en Duitsland 
(Nordrhein Westfalen). Maar vooral ook 
de bewoner die zowel bezoeker is, als 
ambassadeur van de stad…”   

Aldus Martje Gulikers, manager marketing & 
communicatie bij Maastricht Marketing. Deze 
vertaalt zich in passende communicatie via 
campagnes en projecten die we het gehele 
jaar voeren. Via de eigen Visit Maastricht 
kanalen, via inkoop van (online) media 
en uitingen, via pers en influencers en 
altijd in samenwerking met verschillende 
instellingen, organisaties en/of ondernemers 
in de stad. Een greep uit de speerpunten 
2023: 

Doorontwikkeling bezoekerswebsite
De website bezoekmaastricht.nl bereikt 
jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. 
De verhalen die passen bij Maastricht en 
het aanbod van cultuur, retail, en horeca 
worden de komende tijd inhoudelijk verder 
ontwikkeld en nog gebruiksvriendelijker 
gemaakt, vooral ook voor mobiel gebruik. Uit 
cijfers van 2022 blijkt dat de site veelvuldig 
bezocht wordt, waarvan zo’n 70% mobiel.  

Herijking merk
Maastricht staat voor goed leven. Hier 
bouwen we al eeuwenlang aan cultuur, 
gebouwen, rituelen en bedrijven die mensen 
in een ander tempo en met meer liefde laten 
genieten, werken, ondernemen en leven. 
Onze vrijetijdseconomie is erop gebouwd. 

En we zijn er wereldberoemd om. Het maakt 
Maastricht nu al tot de hoofdstad van het 
goede leven. Toch is het ook tijd om onze 
stad van het goede leven nog meer inhoud, 
vorm en richting te geven naar de toekomst. 
Het is belangrijk om met het bourgondische 
en monumentale karakter van de stad 
als belangrijke troef, meerdere zaken te 
belichten en versterken die ervoor zorgen 
dat het leven hier zo goed is (en vooral ook 
blijft). Zaken die ervoor zorgen dat balans 
voorop staat en kwaliteit van leven in alle 
opzichten de beste invulling krijgt. Dat 
kunnen we alleen maar samen! 

Daarom vraagt Maastricht Marketing 
vele stakeholders uit het brede veld om 
mee te denken over de toekomst van 
het merk Maastricht en welke (nieuwe) 
waarden het voor verschillende sectoren 
en de samenleving kan hebben. Het 
doel is het formuleren van een nieuwe 
strategische agenda met de onderwerpen 
en prioriteiten waar we samen aan gaan 
werken als overheden, (kennis)partners en 
ondernemers.

Doorontwikkeling ‘Maastricht Store for 
locals and visitors’ 
Het Maastricht Visitor Center in het Dinghuis 
is en blijft een gastvrije ontmoetingsplek 
waar vol enthousiasme iedere dag bewoners 
en bezoekers geïnspireerd en gemotiveerd 
worden om onze stad en regio te beleven, te 
genieten van natuur en cultuur en gebruik 
te maken van de gastvrijheid van onze 
ondernemers. Maar het ondergaat een 
doorontwikkeling naar ‘Maastricht Store 
for locals & visitors’. Het wordt daarmee 
nog meer een winkel met meer aandacht 
voor nieuwe, kwalitatieve producten en 
samenwerkingen met Maastrichtse makers.

Maastricht is cultuur
Met een rijk en al maar groeiend cultureel 
aanbod, blijft Maastricht Marketing volop 
inzetten op cultuur en werkt hiervoor 
veelvuldig samen met partijen als Week 
in Week uit, waarmee dé culturele agenda 

Maastricht een sterk merk? Geen twijfel daarover! Maar dat 
betekent niet dat we er niets meer aan hoeven doen, want 
aan een sterk merk moet je continu blijven bouwen. En dat 
is dan ook precies waar Maastricht Marketing dag in dag uit 
aan werkt. Naast een uitvoerig onderzoek naar de manier 
waarop Maastricht anno 2023 gepositioneerd zou moeten 
worden, staan er ook voor dit jaar weer volop acties en 
campagnes op de planning.

van Maastricht zowel online als offline 
wordt gevuld. Met een continue campagne 
wordt het culturele aanbod via inkoop van 
media, inzet van eigen kanalen en pers en 
influencers onder de aandacht gebracht, met 
accenten op grote culturele events zoals 
TEFAF, Nederlandse Dansdagen, Festival 
Maas, Fashionclash, etc.

Samenwerken aan hospitality
De meerjarige awareness campagne 
die Maastricht Marketing vorig jaar 
samen met de SAHOT (Samenwerkende 
Hotels Maastricht) ontwikkelde, om de 
de verblijfsbezoeker met een accent op 
doordeweeks verblijf aan te trekken, wordt 
dit jaar verder voortgezet en geïntensiveerd. 

Limburg an der Maas 
Met de financiële steun van de 
Provincie Limburg is een gezamenlijke 
marketingcampagne voor Duitsland 
opgezet onder de noemer ‘Limburg an der 
Maas’. Deze campagne wordt samen met 
Visit Zuid-Limburg, Limburg Marketing 
(Midden-Limburg) en Visit Noord-Limburg 
uitgerold om Limburg en daarmee ook 
Maastricht meer bekendheid te geven onder 
geselecteerde doelgroepen. Zo wordt en 
blijft Limburg een ‘top of mind’ bestemming 
op de Duitse markt, met focus op de 
Duitsers woonachtig in de regio’s Noordrijn-
Westfalen, Hessen en Rijnland Palts. | W!M

Bezoekmaastricht.nl (in 4 talen) 
bereikte 2.033.211 bezoekers die 
samen 6.467.886 pagina’s bekeken.

De pers(programma’s) waar 
Maastricht Marketing in bemiddelde 
vertegenwoordigt een waarde van € 
10.414.360 met een potentieel bereik 
van 395.079.248 personen (excl. 
Radio, TV en Koningsdag).

De Facebook en instagram accounts 
@visitmaastricht hebben samen ruim 
75.000 volgers waarmee ruim 1,8 
miljoen mensen werden bereikten.

Maastricht Marketing 
stuurt elke twee weken een 
consumentennieuwsbrief uit 
(Nederlands en Engels) naar 
6.500 abonnees.

Feiten & Cijfers 2022
'We blijven voortdurend bouwen 

aan het merk Maastricht; The 
Good Life Capital. Een merk 
dat continu in beweging is, 

maar waarbij kwaliteit altijd de 
boventoon voert.'



WWW.CULTURAMOSAE.NL  /

UPDATE CULTURA MOSAE

CULTURA MOSAE 
VERHUIST!
Stichting Cultura Mosae is in 
2017 opgericht als de culturele 
tak van Centrummanagement 
Maastricht. Met een eigen 
bestuur en een eigen team is het 
nu tijd voor de volgende stap: 
volledig zelfstandig met een 
eigen kantoor!

Graag willen we CMM bedanken voor de fijne 
huisvesting aan het Vrijthof in de afgelopen 
jaren. Ons team en dat van CMM hebben elkaar 
over en weer intensief ondersteund. We kijken 
dan ook tevreden terug op- én vooruit naar 
verdere samenwerking met CMM en wensen 
Astrid en haar team veel geluk en succes!

Vanaf 1 maart 2023 zal Cultura Mosae te vinden 
zijn op Rechtstraat 30 waar we ons verder 
blijven inzetten om cultuurprojecten te initiëren, 
organiseren en verbinden. 

MUSEUMNACHT 
MAASTRICHT '23
Verrassende kunst aan 
het licht in het donker!
Vanaf dit jaar verzorgt Cultura Mosae in opdracht 
van Stichting Museumnacht, de organisatie van 
Museumnacht Maastricht en op 14 april 2023 
is het zover! Dompel je onder in een veelzijdig 
aanbod aan pakkende exposities, performances, 
installaties, verrassende workshops, talks, tours en 
livemuziek. Ontmoet vrienden en vreemden in de 
wonderlijke sferen van de nacht!

Met één ticket kun je vanaf 19:00 uur terecht bij 
verschillende cultuurlocaties, zoals:
Bonnefanten, Boekhandel Dominicanen, De 
Bordenhal, Bureau Europa, Brouwerij Bosch, 
Centre Céramique, Fotomuseum aan het Vrijthof, 
Jan van Eyck Academie, Landbouwbelang-
Transport Artspace, Lumière Cinema, Marres, 
Natuurhistorisch Museum Maastricht, Theater aan 
het Vrijthof en Muziekgieterij (+ Afterparty). 

Het volledige programma verschijnt vanaf maart 
2023 online. Houd museumnachtmaastricht.nl en 
social media in de gaten voor updates.

Wij hebben er zin in en we zien je 
graag op 14 april 2023!

RENSKE

PETRA

SEB

1 night & various art venues

Mind-blowing collections

Historical artifacts

In-your-face performances

Beats, bites, drinks & more

www.museumnachtmaastricht.nl
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"Als directeur van Boekhandel Dominicanen 
verheug ik me op de komende 
editie van Museumnacht. 
Ik heb alle vertrouwen in 

Cultura Mosae die dit feestje 
perfect voor de hele stad gaat organiseren."  — Ton Harmes(gasthoofdredacteur)
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Budget 2021

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

Resultaat exploitatie inkomsten en kosten
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Real 2021
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Budget 2022 

 

505.408

 -

128.992

7.441

2.820

644.661

3.283

200.299

19.800

20.457

9.290

25.000

276.177

5.000

5.561

11.227

2.500

2.402

46.456

27.036

13.134

13.151

5.953

3.799

6.155

696.680

-52.019

-403

-52.422 

Real 2022Overzicht Exploitatierekening (€)

Zoals je ieder jaar van ons 
gewend bent, tref je hieronder ons 
financieel overzicht aan.
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Financieel overzicht
Centrummanagement Maastricht

SAMEN MET JULLIE 
MAAKTEN WE HET 
MOGELIJK! 
Unne groete merci
Aanvullend op de winter-editie van de W!M van 2022, benoemen 
we bij deze graag de laatste ondernemers die hun bijdrage 
deden aan de prachtige sfeerverlichting. Ook dankzij jullie 
straalde de stad!

A  - B
Baridi

Beluga Loves You

Bewoners Oeverwal

Biezoe

Bikke

Kasteel Borgharen

Brandsøn Drinking & Dining

Brasserie Britannique

C
Céramique

Chaussures Mondiales

ijssalon Christy 

Cliniq

Au Coin des Bons Enfants

Restaurant Colette

Cybulka Parketvloeren

D - F
Dstrezzed

Restaurant Ellinikon

de Fessa

Il Fiore

Florale Haircare

Fred de la Bretoniere

Freddy Pant Room

Fysio Zuyd Groep

G
Gabor

The Game Box 

Gauchos Grill

Ginger

Gio's Cucina Casalinga

Afroshop Gisele Wato

H - J
House of Tudor

Jacks & Jeans

Jamin

Eetcafé Jour de Fête

K - L
Restaurant Kobe

Galerie Kunstproeven

Lezzet Grill

Liu Jo

The Loft

Lush

M
MAC

Manufacta

Le Marais

Le Marais Deux

Eetcafé Mediterraneo

Mi Pasión

Goudsmidse Mirei en Alex

HotelMonastère

Brasserie Monopole

N - P
New Hampshire

NS Stations BV

Paddy Point

Piece of Cake

Buvette 't Piepenhoes

Pipoos

Preps

Prosciutto

Q - R
Que Pasa

Rebelle

Relatinos

Rotsvast

Ruijters Vastgoed

S
S. Oliver 

Sam Friday

Sarah Pacini

Scottish Pimpernel

Shoes & Shirts

Siefers

Sirius

Sjieko

Smores

Rederij Stiphout

T - Z
Tribunal

Used Products

Taverna la Vaca

Veer Mestreech

Vintage Island

Le Virage

Wolford

Yen Tran Vietnamese 
Specialiteiten

Zilch
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