
 
 
 
 
 
Ondernemer van de Maand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ondernemer van de maand februari is: Kapsalon Paul Jaspers 
Hij is de man die al sinds jaar en dag (22 jaar in het 
vak) menig Maastrichts vrouw en man mooi maakt; de wens 
van de klant voorop stelt en niet de trend.  
En nog altijd kiest voor Wyck (al 12 jaar in Wyck) Hij zet 
Wyck op de kaart door vaak in verschillende magazines te 

staan. (foto: Bartels Promotion) 
 
Ontwikkeling in Wyck 
Beaumont breidt uit met 12 luxekamers BOVEN WINKELS door Stefan Gybels 
MAASTRICHT – Hotel Beaumont in de Wyckerbrugstraat in Maastricht krijgt er twaalf 
kamers in het luxesegment bij. Het hotel heeft de ruimtes boven Apotheek Wyck en 
schoenenwinkel Mondiales aangekocht om bij het hotel te trekken. De nieuwe kamers 
moeten voor de Tefaf in maart klaar zijn. 
Eigenaar Harrie Beaumont noemt de aankoop in deze moeilijke financiële tijden ‘een 
bewuste keuze’. „In goede tijden moet je sparen, in moeilijke tijden investeren, zodat je 
dan weer klaar bent voor de betere tijden.” Bijzonder is volgens Beaumont dat 
duurzaamheid bij de nieuwe kamers centraal staat. Aannemer Wim Knols: „Er wordt zo 
veel mogelijk gewerkt met hergebruikt materiaal en de kamers zijn uitgerust met 
warmteterugwininstallaties, waterbesparende kranen en led-verlichting en led 
televisie.” 
 
Koopzondag 
Van het VVV hebben wij het volgende bericht ontvangen: 
De gemeenteraad heeft op 22 januari jl. besloten om een wekelijkse zondag openstelling 
mogelijk te maken voor ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn, voor een 
proefperiode van 2 jaar. De daartoe vastgestelde verordening gaat echter nog niet 
onmiddellijk in. De proefperiode begint pas zodra aan een aantal randvoorwaarden is 
voldaan. Zo maken o.a. een werkgelegenheidsplan voor 25 arbeidsplaatsen, een plan 
voor culturele programmering en een plan van aanpak voor kleine ondernemers om aan 
de verruiming deel te nemen onderdeel uit van de verordening. Zodra de 
raadscommissie akkoord geeft op deze aanvullende plannen (verwachting medio maart 
2013), zal de verordening mét startdatum officieel bekend worden gemaakt. Tot deze 
tijd geldt de huidige planning. 
Klik hier voor de huidige koopzondagen planning >>  
Klik hier voor de informatie van Gemeente Maastricht hierover >>  
Zodra de verordening wordt ingevoerd, kan men vanaf voorjaar 2013 op zondag* nóg 
meer genieten van dit complete aanbod van Maastricht. Naast de musea, festivals, 
evenementen, (eet)cafés en restaurants openen dan namelijk ook diverse winkels op 

http://www.vvvmaastricht.nl/op_stap_in_de_stad/shoppen/koopzondagen.html
http://www.maastricht.nl/web/Home/Home/M_e_d_i_a_i_t_e_m-tonenop/Proef-koopzondag-in-Maastricht.htm


zondag* hun deuren.   
* Diverse winkels open vanaf 12.00 uur m.u.v. Carnaval, Eerste paasdag, Eerste 
Pinksterdag, Eerste kerstdag, Tweede kerstdag en Nieuwjaarsdag. Het centrum is 
daarnaast gesloten op de zondagen van de Reuzenstoet (2014) en Heiligdomsvaart (2018). 
Campagne Koopzondagen 
Centrummanagement & VVV Maastricht slaan de handen ineen: Paul ten Haaf 
(Centrummanager Maastricht) en Marcel Knols (directeur VVV Maastricht) werken 
samen aan een communicatie- en activiteitenplan voor deze nieuwe verordening. 
“Culturele programmering maakte vanaf het begin onderdeel uit van onze inzet om 
winkeliers zelf de verantwoordelijkheid te geven voor het openen van hun winkel. Daar 
waar nodig gaan we samen met culturele organisaties een mooi aanvullend programma 
invullen.” aldus Paul ten Haaf. Marcel Knols vult aan: “Belangrijk onderdeel van deze 
verordening is het voorzien van de juiste informatie richting bezoekers en bewoners. 
VVV Maastricht vervult al jaren deze rol. Samen met diverse (private) partijen in de stad 
werken we samen aan een marketing & communicatie campagne. Een goede 
voorbereiding met een gedegen communicatieplan is het halve werk.” Via een 
aanvullende (culturele) programmering en (Eu)regionale en (inter-)nationale 
communicatiecampagne attenderen wij bezoekers én bewoners erop dat ze nu ook op 
zondag (langer) kunnen verblijven in het centrum.  
Gelezen 
WINKELTIJDEN Startende en kleinere winkeliers worden bijgestaan door diverse 
partijen in Maastricht door onze verslaggever 
MAASTRICHT – Startende en kleine winkeliers kunnen hulp krijgen bij het zo optimaal 
mogelijk invullen van hun winkeltijden. Diverse partijen hebben naar aanleiding van de 
koopzondagendiscussie hun steun toegezegd. Gedacht wordt onder meer aan een 
analyse van de bedrijfsvoering, hulp bij het inzetten van medewerkers, workshops over 
diverse onderwerpen en hulp bij het maken van een goede planning. Onder meer de 
Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM), Samenwerkende Hotels (SAHOT), 
Koninklijke Horeca Nederland, Kamer van Koophandel, gemeente Maastricht, 
Centrummanagement en het grootwinkelbedrijf in de stad hebben hun diensten 
aangeboden. Ze willen expertise en tijd beschikbaar stellen om kleine en startende 
ondernemers te helpen hun onderneming zo optimaal mogelijk te laten renderen onder 
de nieuwe vrijgegeven winkeltijden, zo staat in een plan van aanpak, geschreven door 
Centrummanagement Maastricht. Ondernemers die hulp nodig hebben, op welk gebied 
dan ook, kunnen zich melden bij het Centrummanagement, waarna bekeken wordt 
welke partij de betreffende ondernemer het beste kan bijstaan. De bijstand voor kleine 
winkeliers moet er volgens het plan van aanpak toe leiden dat ook de kleine 
ondernemers de vruchten gaan plukken van het vrijgeven van de winkeltijden. Bij de 
discussie, die een wekelijkse koopzondag als hoofdmoot kende, toonden vooral de 
eenpitters en starters zich kritisch. Naast het steunplan voor kleine winkeliers is onder 
regie van het Centrummanagement ook het werkgelegenheidsplan dat gekoppeld werd 
aan het vrijgeven van de winkeltijden nader uitgewerkt. 23 ketenzaken hebben zich, in 
samenwerking met het Werkgeverspunt Maastricht-Heuvelland bereid verklaard 31 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Dat aantal stond aanvankelijk 
op 12, maar op aandringen van een meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad 
werden minimaal 25 nieuwe banen geëist. Geïnteresseerden krijgen allereerst een 
opleiding van zes maanden. Na een stage van een halfjaar moet vervolgens de 
doorstroom naar een reguliere baan volgen. 
 
 
 
 
 
 



A2 Nieuws 

Er is een bijeenkomst  van  Avenue2 geweest m.b.t. de afsluiting van de kruising 
Scharnerweg/N2.  Deze algehele afsluiting vindt plaats tussen 3 maart en 10 mei (10 
weken). In deze periode is geen enkel verkeer mogelijk over de kruising en betekent 
omrijden voor alle verkeersdeelnemers. De omleidingsroutes zijn complex en van 
allerlei haken en ogen voorzien. De presentatie waarin deze routes staan ontvangen wij 
spoedig en worden dan aan u medegedeeld. 
Wij denken dat het vooral voor het fietsverkeer een zeer lastige zaak zal worden om zich 
van en richting Wijck te gaan bewegen. 
Er is gekozen voor een volledige afsluiting omdat dan de overlast slechts tot een periode 
van 10 weken beperkt kan blijven en daarna de brug die geplaatst is tot 2016 dienst 
blijft doen als oversteek en kruising. 
Het blijft een moeilijk punt, Scharnerweg/N2-kruising,  maar een dergelijk werk geeft 
helaas dit soort overlast.   
Het actuele nieuws leest u via  www.a2maastricht.nl  
 

 

 

Winkels en bedrijven bereikbaar tijdens afsluiting 
kruispunt Scharnerweg 
Vanaf zondagavond 3 maart - na afloop van de verkeersdrukte 
in verband met koopzondag - is het kruispunt Scharnerweg 10 
weken lang afgesloten voor alle oost-west verkeer. Oftewel: 
alle verkeer, ook voetgangers en (brom)fietsers, dat van 
Scharn naar Wyckerpoort gaat en omgekeerd.  
 
Tijdens de afsluiting blijven de winkels en bedrijven in de 
Scharnerweg, Frankenstraat, Voltastraat en Wyck gewoon 
bereikbaar. Wilt u weten hoe? Download dan de flyer via de 
afbeelding hiernaast. U kunt uw flyer vanaf eind deze week 
ook ophalen bij winkels en bedrijven in de omgeving. 

 

 
TEFAF 
Promoot DURING TEFAF mee!  Hoe? Door ook uw eigen communicatiekanalen in te 
zetten! Maak hierbij gebruik van de promotietekst en beeldmateriaal of door een 
verwijzing te maken naar www.duringtefaf.com .  
Download DURING TEFAF promotekst (NL/EN) >>  
Download Campagnebeeld DURING TEFAF >>  
Download websitebanner DURING TEFAF >>  
Vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met VVV Maastricht: Afdeling 
Marketing & Communicatie, Promotie E:  promotie@vvvmaastricht.nl   
(bericht van VVV Maastricht) 
 
 

http://create.sendtex.be/121/?m1=y01eaxyobhy0xsbkcbcdpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://www.a2maastricht.nl/
http://www.duringtefaf.com/
http://www.vvv-maastricht.eu/upload/div/promotekstduringtefafen+nl.docx
http://www.vvv-maastricht.eu/upload/div/m-duringtefaf_liggend.pdf
http://www.vvvmaastricht.eu/upload/m-duringtefaf-209x118.jpg
mailto:promotie@vvvmaastricht.nl
http://create.sendtex.be/121/?m1=y01eaxyhb74oxsbkcbcdpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://www.a2maastricht.nl/data/files/alg/id1157/Flyer-A6-werkzaamheden Scharnerweg.pdf
http://create.sendtex.be/121/?m1=y01eaxyhb74oxsbkcbcdpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://www.a2maastricht.nl/nl/europaplein/huidige-werkzaamheden/2013/verkeersbrug-voor-kruispunt-scharnerweg.aspx


Uitnodiging 

   

         
 
Onderstaande uitnodiging is binnengekomen bij het O.I.W. secretariaat: 
Energie besparen in detail. 
Verlichting is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering als retailer en vaak de 
grootste kostenpost op de energierekening. Besparen op licht, zonder kwaliteitsverlies,  
is simpel en hoeft niet veel te kosten. Daarnaast gaat bij tenminste 60% van de 
winkelentrees onnodig warmte verloren.  
Daarom gaan de ondernemersverenigingen VOC en OIW de winkeliers in het centrum 
van Maastricht in 2013 ondersteunen om hun kosten aan licht en (warme) lucht omlaag 
te brengen. Juist in deze tijd, is besparen op de lasten van belang. Het motto voor hun 
aanpak is: 
Licht en luchtig (energie) besparen, Ook iets voor u? 
Licht. Traditionele gloeilampen en halogeenverlichting geven meer warmte af dan licht. 
De lampen worden gloeiend heet. Moderne verlichting is energiezuinig, heeft een 
langere levensduur en geeft meer licht dan warmte af. Per lamp kunt u al snel € 60,- tot 
€ 100,- besparen op de totale levensduur en u beperkt de koellasten in de zomer. 
Daarnaast heeft de ontwikkeling in de energiezuinige verlichting heeft niet stilgestaan: 
Spaarlampen en Led zijn dimbaar en in elke lichtkwaliteit en kleur te krijgen.  
Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals het plaatsen van een bewegingssensor of het 
dimmen of uitschakelen van een deel van de verlichting.  
Lucht. Wist u dat het warmteverlies door een open winkeldeur van 3 x 2 meter, die het 
gehele jaar open is,  ongeveer € 3000,- per jaar bedraagt?  Waar meer dan een kwart van 
de tijd de deur open is, is het plaatsen van een luchtgordijn aan te raden. Veel winkels 
hebben er dan ook één. Onderzoek in Eindhoven wees onlangs uit, dat de meeste 
luchtgordijnen niet goed werken. Vaak is een kleine ingreep genoeg om het luchtgordijn 
zijn werk weer goed te laten doen.  
Een goede aanpak van licht en lucht in de retail dient twee belangen. Het bespaart op de 
jaarlijkse kosten en het vermindert de jaarlijkse CO2-uistoot. Die twee belangen hebben 
in Maastricht de twee ondernemersverenigingen van Het Centrum en de Stichting 
Milieufederatie Limburg bij elkaar gebracht. Met steun van de gemeente Maastricht en 
de Kamer van Koophandel Limburg adviseren zij in 2013 winkeliers bij besparing op 
licht en lucht. Zij hebben medewerking gekregen van erkende lichtontwerpers en een in 
het winkelbedrijf gespecialiseerde installateur.  
Hoe werkt het?  
We nodigen u uit voor onze informatieavond op 26 februari om 18.00 uur in de Selexyz 
Dominicanen. Daar laten we zien hoeveel u kunt besparen en welke bijdrage dat kan 
geven voor een beter milieu. We geven praktijkvoorbeelden en ondernemers delen hun 
ervaringen met energiezuinige verlichting en de werkwijze van de scans.  



Tijdens deze avond of via onze website (link) kunt u intekenen om een afspraak te 
maken voor een kennismakingsgesprek met één van onze adviseurs. Die bekijkt samen 
met u of er goede bespaarmogelijkheden in uw winkel zijn. Is dat het geval, kan zullen 
we aanraden de verlichtingssituatie en uw winkelentree in kaart te brengen en krijgt u 
binnen drie weken een “licht en lucht” advies. Meer hierover hoort u op 26 februari. Hoe 
de regeling eruit ziet staat ook vanaf  
26 februari op onze website.  (volgt) 
 
Programma voorlichtingsbijeenkomst energiebesparend winkelen 26 februari, Selexyz 
Dominicanen, Maastricht.  
18.00 u.  Inloop met broodjes. 
18.30 u. Openingswoord door wethouder Albert Nuss (duurzaamheid) en  

Voorzitter VOC, Ton Harmes.  
18.40 u. Besparingspotentie winkels in bedrijfseconomisch perspectief: Serge van 

den Berg, Energiebureau, projectleider Green Deal  MKB Limburg (onder 
voorbehoud).  

19.00 u.  Toelichting op het project:  Jelle Vegt (Stichting Milieufederatie Limburg)  
19.15 u. Ervaringen met besparing (twee Maastrichtse winkeliers) 
19.45 u. Ervaringen van adviseurs verlichting en winkelentree in de detailhandel:  

Ronald Oud (Netherled) en Martijn Stuart (Kerstenretail). 
20.00 u.  Sluiting en mogelijkheid voor inschrijving oriënterend gesprek. 
In de pauze en na afloop kunt u kennis nemen van brochures energiezuinige 
luchtgordijnen en verlichting en kunt u proefopstellingen van uiteenlopende lampen, 
spots en armaturen bekijken.  U kunt van de gelegenheid gebruik maken om kennis te 
maken en van gedachten te wisselen met adviseurs op het gebied van verlichting en 
luchtgordijnen.  
 
Cultuur 

Centre Céramique: Door een andere inzet van personeel kan Centre 
Céramique de openingstijden per 1 maart 2013 fors uitbreiden. De meeste diensten 
blijven via zelfbediening beschikbaar, met het enige verschil dat er in de ochtenduren 
minder medewerkers beschikbaar zijn en er alleen in de middaguren en in het weekend 
uitgebreide service is. Tevens is het magazijn weer open op zaterdag en zondag voor het 
raadplegen van de meer bijzondere collectie van Centre Céramique. Door deze wijziging 
verruimt Centre Céramique haar openingsuren van 39 naar 47 uur per week. Hiermee 
komen wij tegemoet aan de belangrijkste wens van een grote groep klanten en 
bezoekers. Meer informatie treft u aan via: www.centreceramique.nl 

Bonnefantenmuseum in het nieuws: Bonnefantenmuseum wint 
twee ton in de loterij 
 
 

http://www.centreceramique.nl/
http://www.dichtbij.nl/maastricht/cultuur/artikel/2620289/bonnefantenmuseum-wint-twee-ton-in-de-loterij.aspx
http://www.dichtbij.nl/maastricht/cultuur/artikel/2620289/bonnefantenmuseum-wint-twee-ton-in-de-loterij.aspx

