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Geachte leden van het kabinet, 

0,4 procent was de omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat zijn de harde cijfers in de 
retail voor de binnenstad van Maastricht de eerste zeven weken van dit jaar. 0,4 procent. Nagenoeg 
niets. Wij hoeven u de reden van deze schrikbarende percentages niet uit te leggen. Sterker nog: wij 
hadden en hebben in Maastricht alle begrip voor maatregelen om de coronacrisis in te dammen.  

Meedenken 
Dit schrijven is geen aanval op het kabinet, of op de aanpak van de gezondheidscrisis. Wij hadden 
en hebben in Maastricht alle begrip voor de maatregelen om de coronacrisis in te dammen. Deze 
brief is bedoeld om mee te denken in oplossingen en in kansen. In Maastricht doen we dat al sinds 
het uitbreken van de crisis een jaar geleden in het zogeheten GOC-overleg. Vertegenwoordigers en 
belangenbehartigers van ondernemers (retail, horeca en cultuur aangevuld met 
binnenstadbewoners, pandeigenaren, Centrummanagement en Maastricht Marketing) zitten 
wekelijks (online) aan tafel met de burgemeester en de wethouders economie en financiën om 
samen tot goede oplossingen te komen voor ons stadshart. Zowel bij versoepeling, als bij 
aanscherping van beleid gebeurt dat met begrip en met respect voor elkaars belangen en 
verantwoordelijkheden. 
In dat overleg is ook gekeken naar de mogelijkheden nu. Omdat wij, net als u, zien dat de grenzen in 
zicht zijn. Naast de economische malaise die een wissel trekt op de werkgelegenheid, is de 
psychische en sociaal maatschappelijke nood hoog door alle geledingen van de samenleving.  

Gefaseerde heropening 
Tevens zien wij lichtpuntjes door de aanstaande lente en zomer en de toenemende vaccinatiegraad. 
Vandaar dat wij in deze brief hartgrondig pleiten voor een gefaseerde gezamenlijke heropening van 
horeca, retail en cultuur. Leidend in het zetten van een nieuwe stap zijn uiteraard het aantal 
besmettingen, IC-opnames en de effecten van de vaccinatiecampagne. Deze cijfers bepalen het 
tempo per fase en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Want de volksgezondheid is en blijft 
natuurlijk voorop staan. 
Ons voorstel is modelmatig in te richten waarbij wordt gestart met alleen openstelling door de week, 
niet in het weekend. De ervaringen hebben namelijk geleerd dat in een populaire bezoekersstad als 
Maastricht doordeweeks voornamelijk inwoners de binnenstad bezoeken en in het weekeinde 
bezoekers van buiten de stad. Zo wordt een al te grote toeloop voorkomen en kan gecontroleerd 
geopend worden met monitoring en opvolging van de COVID-19 ontwikkelingen. 
Winkels willen we in de gelegenheid te stellen tot 20.00 uur open te blijven om spreiding over een 
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langere tijd mogelijk te maken. Voor de horeca pleiten we in elk geval voor het heropenen van de 
terrassen, omdat terrassen niet alleen de mogelijkheid bieden te ondernemen in de (relatief veilige) 
buitenlucht, maar ook meehelpen in het spreiden van bezoekers en het stimuleren van het naleven 
van de coronamaatregelen. Op de terrassen ziet de horeca erop toe dat de maatregelen worden 
nageleefd. Ook voor de horeca pleiten we overigens om te starten met een tijdslot: openen tot 22.00 
uur (uiteraard afhankelijk van een eventuele avondklok), om de zogenoemde alcoholische 
contactmomenten tegen te gaan. 
Voor cultuur hebben we tevens een gefaseerde heropening voor ogen, ook weer met vaste 
tijdsperiodes, naast de al bestaande initiatieven voor proeven met culturele voorstellingen die we van 
harte onderschrijven. Ons volledige voorstel, zoals dat door de voorzitter van de Veiligheidsregio is 
ingebracht bij het Veiligheidsberaad, treft u aan in de bijlage. 
 
We streven naar een totaalplan voor retail, horeca en cultuur, omdat op die manier meer spreiding 
mogelijk is vanwege een ruimer aanbod. Dat heeft de drukte in november (Black Friday) geleerd, 
toen de winkels overlopen werden, terwijl de strikt gereguleerde horeca en culturele voorzieningen 
als bioscopen gesloten waren. Bovendien wordt met een totaalplan solidariteit onder alle 
ondernemers gecreëerd, ongeacht de sector. Een veelheid aan verschillende regels op een 
vierkante kilometer werkt niet. Onderlinge solidariteit zorgt er tevens voor dat ondernemers elkaar 
ruimte bieden, waardoor er ook ruimte geboden wordt aan inwoners en bezoekers, niet in de laatste 
plaats in de zin van mentale verlichting.  
 
Maastrichts Model 
Crux van het ‘Maastrichtse model’ is om uit te gaan van kansen en mogelijkheden, gezamenlijkheid 
van sectoren en stap voor stap openstelling, waarbij spreiding in ruimte, tijd en branche het 
uitgangspunt is. Volgens het principe van lokaal maatwerk. Bovendien levert het model een bijdrage 
aan het oplossen van maatschappelijke noden als vereenzaming onder jongeren, het voorkomen van 
economische krimp en werkloosheid, continuïteit van de diversiteit van ons winkelaanbod en 
ondernemers in zware problemen. Het lijkt ons dat deze overwegingen meegewogen moeten worden 
bij de besluitvorming en dat dit gunstig effect zeker niet onderschat mag worden.  
We doen vanuit Maastricht een dringend beroep op uw kabinet om een gefaseerde opening zoals 
hierboven beschreven zo snel mogelijk te overwegen. In uw overweging kunt u meenemen dat 
Maastricht bereid is om als pilotgemeente een dergelijke aanpak als eerste te testen. Het zou niet 
alleen onze ondernemers helpen, het zou de hele samenleving de zo benodigde lucht bieden. 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.  
 
Wij wensen u veel wijsheid en sterkte toe in uw besluitvorming, en zijn altijd bereid tot nadere 
toelichting. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens het GOC, 
 
College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht 
Centrummanagement Maastricht 
KHN Maastricht en Heuvelland 
Maastricht Marketing 
Samenwerkende Hotels Maastricht  
Stichting Uit 
Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht 
Vereniging Ondernemers Centrum  
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Burgemeester Annemarie Penn-te Strake 
Markt 78  
6211 CL Maastricht  

Onderwerp:  Datum:  Bijlagen: 
Heropening horeca, retail en cultuur 5 februari 2021 

Onze referentie: E-mailadres:  
 CM/2021/02.05.01 

Geachte burgemeester, beste Annemarie, 

We hebben gisteren in het wekelijks GOC-overleg (Gemeente-Ondernemers-Corona) de notitie ‘Veerkracht 
door Solidariteit’ met elkaar besproken. Een van de drie onderwerpen in de notitie is ‘hoe te komen tot een 
gefaseerde landelijke opstart van de sectoren horeca, retail en cultuur’.  

Met de start van het vaccinatieprogramma en het voorjaar op komst lijkt het erop dat zich een nieuwe fase 
aandient die vraagt om een passende aanpak.  
Wij stellen voor om te komen tot een landelijk geïntegreerd heropeningsplan voor horeca, retail en cultuur 
in de komende weken/maanden, uitlopend in steeds vrijere bewegingsruimte rond het zomerseizoen en 
verder naar een “normaal” najaar/winter 

Concreet adviseren wij een gefaseerde heropening van horeca, retail en cultuur, waarbij de sectoren elkaar 
versterken en elkaar ruimte bieden in tijd, plaats en economisch herstel. 

In ons voorstel is het uitgangspunt dat wordt gestart met alleen openstelling door de week en (nog) niet in 
het weekend). Meest doorslaggevend argument hiervoor is dat de ervaring na de herstart van de eerste 
lockdown heeft geleerd, dat het alleen in het weekend in steden druk was. Door de week bezochten de 
mensen gerichter de stad. Vanuit die opgedane ervaring concluderen we dat heropening op de doorde-
weekse dagen een bijdrage zal leveren aan een betere spreiding van bezoekers. 

In ons voorstel kennen we vier fasen, waarbij de openstelling wordt bepaald door het aantal besmettingen 
per dag, het aantal ziekenhuis- en IC opnames. Daaraan verbonden zijn de uitgebreide protocollen die 
inmiddels voor elke sector uitgewerkt en beschikbaar zijn. 

Wij denken hierbij aan een stappen-scenario met tijdsloten, dat er als volgt zou kunnen uitzien: 

Fase 1: Openstelling op maandag t/m vrijdag 
a. Retail 10.00 – 20.00 (mogelijkheid om open te doen) 
b. Horeca* 10.00 – 22.00 uur
c. Cultuur 10.00 – 22.00 uur

Fase 2: Openstelling op maandag t/m zaterdag 
a. Retail 10.00 – 20.00 uur (mogelijkheid om open te doen) 
b. Horeca* 10.00 – 24.00 uur
c. Cultuur 10.00 – 24.00 uur

Fase 3: Openstelling hele week 
a. Retail 10.00 – 20.00 (afhankelijk van gemeentelijk zondag regiem) 
b. Horeca* 10.00 – 24.00 uur
c. Cultuur 10.00 – 24.00 uur
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Fase 4: Openstelling alle sectoren hele week volgens gangbare wet- en regelgeving 

*Voor hotels geldt de op dat moment gangbare wet- en regelgeving.

Per fase dienen de criteria te worden bepaald, waarbij zowel op- als afgeschaald kan worden, al naar gelang 
het aantal besmettingen per dag, het aantal ziekenhuis- IC-opnames. 

Kenmerken van deze aanpak zijn: 
• Afgestemd op zorgcriteria zodat overbelasting in ziekenhuizen wordt voorkomen
• Veiligheid is geborgd voor bewoners en bezoekers bij bezoek aan horeca, retail en cultuur, door

betere spreiding
• De invloed van een fase op de spreiding van COVID-19 kan per fase op de voet worden gevolgd
• Geleidelijke overgang van lokaal naar regionaal naar nationaal/internationaal bezoek
• Sociaal maatschappelijk stelt het bewoners weer in de gelegenheid om ‘een uitje’ te maken en

levert het een bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement
• De keuze is niet ‘open’ of dicht’, deze aanpak biedt kansen om in te spelen op de mogelijkheden die

de situatie biedt
• Het geeft ruimte in tijd en plaats voor ondernemerschap
• Aangevuld met crowd-management maatregelen, waarbij centra van steden als een gebied worden

beschouwd, kunnen deze zorgdragen voor sturing van het aantal bezoekers
• Het geeft inzichten die op- of afschalen kunnen vergemakkelijken, dan wel versnellen en die

eventueel in latere stadia van dienst kunnen zijn

Van belang is, dat horeca, retail en cultuur solidair zijn en deze aanpak mee ondersteunen Binnen 
Maastricht is die solidariteit door alle drie de sectoren uitgesproken. 

Wij willen u vragen om ons voorstel in te brengen in het landelijk Veiligheidsraad zodat het mogelijk in de 
vervolggesprekken van de Veiligheidsraad bij het kabinet kan worden ingebracht.  

Namens het Binnenstad Ondernemers Collectief, 

Directeur stichting Centrummanagement Maastricht 




