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Persbericht 

Maastricht pleit voor gefaseerde heropening binnenstad 
  
Het GOC-overleg van ondernemers- en bewonersvertegenwoordiging en het stadsbestuur 
pleit voor een gefaseerde heropening van de binnenstad om uit de coronacrisis te geraken. 
Het GOC heeft hiertoe een brief gestuurd aan het kabinet met de dringende oproep het 
‘Maastrichts Model’ te overwegen. Maastricht wil ook proefgemeente zijn als het kabinet dat 
wenst.  
 
Absolute voorwaarde is dat de coronacijfers heropening toelaten, schrijft het GOC, want 
gezondheid blijft leidend. Maar als die cijfers ruimte bieden, dan pleit het overleg voor een 
gefaseerde heropening van winkels, horeca (als eerste de terrassen) en cultuur. Een gefaseerde 
openstelling dus, eerst doordeweeks met langere openingstijden om bezoekers te spreiden en 
niet meteen de druk op de doorgaans populaire weekends te leggen. 
 
Maastrichts Model 
Door een breed plan neer te leggen, verwacht het GOC-overleg zoveel mogelijk spreiding van 
mensen in tijd en in ruimte te realiseren. Daarnaast zorgt een totaalplan voor solidariteit onder 
ondernemers, zo staat in de brief. Vanuit een eerste fasering kan vervolgens gekeken worden 
naar vervolgstappen op weg naar een totale heropening van het stadshart. Met het 
‘Maastrichts Model’ hoopt Maastricht bij te dragen aan een oplossing voor diverse noden 
binnen de coronacrisis zoals de economische gevolgen voor ondernemers, de vereenzaming 
van mensen en het voortbestaan van het winkelaanbod in Maastricht. Maatwerk is het 
toverwoord, besluit het GOC de brief aan het kabinet. “De simpele benadering ‘open’ of ‘dicht’ 
werkt niet langer. Slimme oplossingen en lokaal maatwerk zijn dringend nodig om onze stad 
(en het hele land) door deze crisis te leiden.” 
 
GOC 
In het GOC zijn vertegenwoordigd het college van Burgemeester en Wethouders van 
Maastricht, Centrummanagement Maastricht, KHN Maastricht-Heuvelland, Vereniging 
Ondernemers Centrum, Maastricht Marketing, Samenwerkende Hotels, Stichting Uit, 
Vereniging Eigenaren Binnenstad en Vertegenwoordiging Binnenstadbewoners actief zijn. Sinds 
het uitbreken van de coronacrisis nu ongeveer een jaar geleden wordt er in het overleg 
gekeken naar oplossingen om Maastricht zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Het plan 
dat nu geland is in een brief aan het kabinet is eerder door burgemeester Annemarie Penn-te 
Strake, in haar hoedanigheid als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, ingebracht in 
het landelijk Veiligheidsberaad. 
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