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Beste ondernemer, 
 
We hebben een enerverend weekend achter de rug. Zoals u ongetwijfeld ook heeft meegekregen, werd het 
op zaterdag opeens in razend tempo druk in onze stad, en was het zeker op een aantal plekken in Grote en 
Kleine Staat té druk. Omdat zondag eenzelfde scenario dreigde, heeft de burgemeester opgeroepen niet 
meer naar de stad te komen, en is zelfs overwogen de winkels te sluiten, als de veiligheid opnieuw in het 
geding zou komen. 
Dat laatste willen we natuurlijk het liefst voorkomen, maar we hebben wel nog altijd een gezondheidscrisis 
te bedwingen met z’n allen. Dat jullie het daarbij heel lastig hebben, is voor iedereen helder, laat daar geen 
misverstand over bestaan. Maar als we onverhoopt de winkels zouden moeten sluiten als het opnieuw te 
druk wordt op bepaalde plekken, is dat voor iedereen een zeer pijnlijk besluit. Vandaar dat we jullie in dit 
schrijven nog eens mee willen nemen in onze aanpak. 
 
Aanpak 
In de weekenden is, vanuit de gemeente, een voetgangerswerkgroep in touw die constant de situatie in de 
stad monitort. Via handhavers, een coördinator en hospitality guides wordt, ondersteund door de 
passantentellingen vanuit Centrummanagement, een inschatting gemaakt van de drukte en de daarbij 
horende aanpak. Er wordt dan gewerkt met vier scenario’s. Bij elk scenario horen 
communicatieboodschappen, en aanvullende maatregelen als het inrichten van eenrichtingsstraten of het 
afsluiten van straten. Dreigt de veiligheid (en daarmee in deze tijd ook de gezondheid) echt in het geding te 
komen, dan besluit de burgemeester over de aanpak.  

 
Het lastige is natuurlijk dat niet van tevoren voor 100 procent in te schatten is hoe druk het wordt. Zeker niet 
als, zoals afgelopen weekend, in groten getale buitenlandse toeristen onze stad bezoeken, en velen zich 
weinig aantrekken van de regels. Weet dat we daar in de communicatie alle aandacht voor hebben.  
Extra complicerend is dat het in sommige centrumdelen wellicht niet druk lijkt, maar op bepaalde punten 
toch de veiligheid in het geding komt. Dit komt onder andere doordat winkels een scherp (en goed!) 
deurbeleid voeren en maar een beperkt aantal klanten binnen laten en doordat de horeca dicht is waardoor 
de drukte zich vaak ophoopt in de straten op een aantal cruciale plekken. Samen met de 
ondernemersverenigingen kijken we constant naar oplossingen en nemen we maatregelen om de 
bezoekers zoveel als mogelijk te spreiden. Voor de komende weekenden is daarom besloten de Kleine 
Staat in te richten als eenrichtingsstraat, om zo de spreiding te bevorderen. Onze inzet blijft ‘veiligheid 
voorop’ en vervolgens hoe we kunnen voorkomen dat we naar scenario rood, of zelfs winkelsluiting moeten 
overgaan.  
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Samen 
Dat kunnen we als gemeente en Centrummanagement niet alleen. Dat doen we samen met onder andere 
Maastricht Marketing en de diverse ondernemersverenigingen. We doen er samen alles aan om mensen te 
spreiden over het centrum in tijd en in plaats. En daar hebben we ook uw individuele hulp bij nodig. Draag 
onze gezamenlijke boodschappen mee uit, wijs uw klanten op de maatregelen en spreek hen aan als het te 
druk wordt. U doet dat al heel goed, want we zien dat het in de winkels over het algemeen prima gaat, maar 
in deze decembermaand kan een extra appèl geen kwaad. We wijzen daarbij ook op de wachtrijen buiten 
de winkel. We vragen u er mee op toe te zien dat de rij niet te lang wordt en ervoor te zorgen dat uw klanten 
de anderhalve meter in acht nemen. Centrummanagement huurt vanaf komend weekend twee beveiligers 
in die u daar een handje bij helpen, maar zij kunnen natuurlijk niet op alle plekken tegelijk zijn.  
Wij wensen u alle sterkte en succes toe de komende weken. Laten we samen Maastricht neerzetten als een 
stad waar we ons aan de maatregelen houden, en waar het veilig winkelen is, want dat is ons gezamenlijk 
belang.  Dank voor uw medewerking nu en in de tijd die achter ons ligt en die nog komt.  
Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij centrummanagement of bij Team Ondernemen Maastricht via 
043-3504050 email ondernemen@maastricht.nl of Centrummanagement email info@cmmaastricht.nl  
Haw pin! 
 
     
 
Met vriendelijke groet,  
 

     
 

Annemarie Penn-te Strake      Paul ten Haaf 
Burgemeester        Centrummanager 
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