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Maastricht, 31 mei 2020 
 
Beste buren, 
 
Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen in de Maastrichtse binnenstad met 
betrekking tot de opening van de horeca op 2e Pinksterdag 1 juni a.s.  
 
De gemeente heeft een ‘Coronateam’ in het leven geroepen waarin behalve de gemeente en 
de ondernemers ook bewonersvertegenwoordigers  zitting hebben. Buurtbalans is hier voor 
gevraagd en neemt hier aan deel. Buurtbalans is voor het mogelijk maken van extra 
terrasruimte voor de horeca want de uitbaters kunnen wel een steun in de rug gebruiken 
mits dit gebeurt op een veilige wijze conform de landelijke corona-regels en met respect 
voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad. We moeten ervoor waken dat het niet te druk 
wordt zodat een tweede uitbraak van Corona wordt voorkomen.  
Het coronateam overlegt wekelijks over de gemeentelijke maatregelen om ‘corona-proof’ de 
stad stap voor stap weer open te stellen voor werkenden, bezoekers en inwoners.  
De concrete maatregelen en acties voor de komende periode worden hieronder toegelicht.  
Nadere informatie kunt u vinden op de aangegeven Link.  
  
 
Gemeentelijk “Opstartplan Binnenstad” 
Op 1 juni mag de horeca weer gedeeltelijk open. Om ervoor te zorgen dat 
horecaondernemers kunnen voldoen aan de anderhalve meter-richtlijnen, biedt de 
gemeente Maastricht tijdelijk extra ruimte aan terrassen. De gemeente heeft regels 
opgesteld waaraan ondernemers moeten voldoen 
(zie: www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/terrasvergunning).  
Dit kan dus betekenen dat er in de buurt van uw woning tijdelijk een uitbreiding van een 
terras komt. We hopen op uw begrip voor deze situatie.  
Heeft u vragen of ervaart u problemen? We verzoeken u om eerst in overleg te gaan met de 
horecaondernemer. Deze heeft, als het goed is, ook al overleg met u gehad over de tijdelijke 
situatie. Komt u er samen niet uit? Of heeft u suggesties of tips? Mail dan 
naar horeca@maastricht.nl  
Samen zullen we deze voor iedereen nieuwe situatie telkens evalueren en waar nodig 
bijstellen. Is er sprake van gevaar of overlast? Dan kunt u uiteraard terecht bij handhaving 
via 14043. Dank voor uw medewerking! 
 
a. Klaar voor Pinksterweekend 

Binnen de gemeente zijn de afgelopen dagen ongeveer 180 verzoeken van horecazaken 
en andere mogelijkheden gepasseerd. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: 
“Verreweg het gros is afgehandeld en voorzien van een antwoord. Uitgangspunt is en 



blijft dat we ruimte willen bieden, zonder dat de veiligheid in het geding komt en met de 
coronamaatregelen centraal.”  

b. Voetgangersplan en Verkeer 

Tijdens het weekend van Hemelvaart is het voetgangersplan in de binnenstad van start 
gegaan. Op basis van de eerste ervaringen en bevindingen is dat plan bijgesteld. 

 

 
 

Een bijzondere situatie is voorzien in Wyck.  Gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer worden de Rechtstraat (vanaf 18.00 uur tot sluitingstijd horeca) en de Wycker 
Brugstraat, van Servaasbrug tot Wycker Grachtstraat (vanaf 12.00 uur tot sluitingstijd 
horeca). Het overige gedeelte van de Wycker Brugstraat blijft normaal toegankelijk. 

c. Toiletten 

De gemeente heeft op het Vrijthof een bewaakte toiletwagen laten plaatsen. Dit 
openbaar toilet is zeven dagen per week toegankelijk. Er staan vier toiletten, waarvan 
één invalidentoilet.  Dit is geregeld omdat winkeliers en horeca vanwege de 
afstandsmaatregelen niet in een brede behoefte kunnen voorzien. Van maandag tot en 
met vrijdag kunnen bezoekers tijdens de openingsuren gebruik maken van de openbare 
toiletten in gemeentelijk kantoor Mosae Forum 10 (8.30-16.30 uur). 

 

https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/maastricht-klaar-voor-
pinksterweekend 

 
Hartelijke groet, 
 
Chris Meys, voorzitter 
Wouter Mulder, lid corona-team vanuit Buurtbalans 
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Aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht 
 
Maastricht, 25 mei 2020 
 
Betreft: Heropening Binnenstad/ tijdelijke extra terrassen.  
 

Maastricht gaat de binnenstad weer tot leven te brengen met concrete plannen 
voor een zo veilig mogelijke heropstart. Met als belangrijk onderdeel de 
heropening van de Horeca op 1 juni.  

Een alleszins te waarderen initiatief waaraan wij zeker onze medewerking willen 
geven om dit zo goed mogelijk in samenhang met betroffen bewoners te laten 
verlopen.   

Het stadsbestuur wil, gezien de bijzondere situatie en de forse impact “ruimhartig” 
zijn door maximale tijdelijke inzet (tot 1 september) van ruimere regels voor de 
Horeca.  Naar verwachting gaat dat om aanzienlijke extra terras uitbreidingen. 
Bedoeld om de horeca terrassen te  compenseren voor de negatieve exploitatie 
gevolgen van de 1,5 meter norm ontstaat echter anderzijds spanning met de 
leefbaarheid. Spanning die per gebied zal verschillen.  

Mits dit zorgvuldig en met essentiële waarborgen voor veiligheid, gezondheid en 
leefbaarheid wordt aangepakt, verwachten wij dat voor deze tijdelijke 
uitbreidingen tot 1 september bij de stadsbewoners en hun organisaties begrip en 
medewerking verkregen kan worden. Uitgaande van een open mind bij de 
ondernemers en omwonenden.  

Waarborgen en garanties zijn daarbij essentieel ten aanzien van:  

I. De corona risico’s, veiligheid en gezondheid.  
II. De uitvoeringsregels: bewoners belangen en leefbaarheid.  

III. Het behoud stedelijke kwaliteit: “ons Maastrichtse visite kaartje” 
 

ad I Corona risico’s, veiligheid en gezondheid. 

Maastricht is qua bezoekers-en drukteprofiel een bovengemiddeld risicovolle stad 
praktisch in een van de hoogste corona besmettingsgroepen per 100.000 
inwoners. Er is een reëel spanningsveld tussen het toevoegen van extra 
terrasruimte in de openbare ruimte en het veiligheidsstreven om de drukte in de 
(binnen)stad te verminderen.  

Qua gezondheid moeten wij ons duidelijk voor ogen blijven houden dat het er de 
komende periode vooral ook om gaat Corona- toename en een tweede 
opvlamming van het virus te voorkomen. Terras uitbreidingen (qua oppervlakte), 
(over)concentratie, te grote bezoekers aantallen,-stromen en -gedrag spelen 
daarbij een rol.  
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Voorzichtigheid is op zijn plaats gezien de effecten van extra terrasuitbreiding en 
bij  (te) hoge concentraties bij smalle straten en pleinen.   

Als dat verkeerd uitpakt en weer teruggedraaid moet worden krijgen de bevolking, 
bewoners en ondernemers een extra klap te verwerken. Het gaat om een heikel 
spanningsveld om de vitaliteit van de stedelijke economie niet verder te verliezen 
tegen anderzijds de Corona risico’s bij een te snelle groei.   

v Wij bevelen ten sterkste aan de Veiligheidsregio toch nog een nader advies 
uit te laten brengen om eventuele risico’s bij de nu te zetten stappen zoveel 
mogelijk te kunnen indammen en te vermijden en om daarmee een 
verantwoord maximum aantal bezoekers te kunnen bepalen. 
 

ad II De uitvoeringsregels: bewoners belangen en leefbaarheid. 

Belangrijk voor het tijdelijke steun pakket voor de horeca is dat het ook gedragen 
en gesteund wordt door de andere gebruikers van de binnenstad in het bijzonder 
de bewoners en omwonenden. Begrip en samenwerking zijn belangrijk. De 
ondernemers moeten zich realiseren dat zij daarbij een belangrijke 
verantwoordelijkheid hebben. Zij voeren het primaire  overleg over hun plan met 
bewoners en overige omwonenden. Echter waar het niet lukt om er samen uit te 
komen  en voor complexe situaties (Koestraat) ligt de verantwoordelijkheid weer 
terug bij de gemeente.   

v Daartoe zijn in de bijlage concrete aanvullingen opgenomen die in de 
“regels” zijn te verwerken; uitgaande van het principe dat zonder 
overeenstemming tussen omwonenden en buurt de gemeente het laatste 
woord moet nemen. 
 

ad III Het behoud van stedelijke kwaliteit: ons Maastrichtse visite- 
kaartje. 

Onzeker is hoe de stad zich met de tijdelijke terrassen en andere maatregelen de 
komende maanden zal ontwikkelen. Het blijft koersen in de mist. Belangrijk is het 
de ontwikkelingen goed te monitoren en het totaalbeeld goed in de gaten te blijven 
houden. In het bijzonder gaat het om het extra ruimtebeslag op het openbare 
gebied. Vermeden moet worden dat dat tot fricties leidt met de stedelijke en 
monumentale kwaliteiten van de stad.  

v Houdt het kaartbeeld goed in de gaten, hanteer een schetsplan met de 
ingezette en te verwachten ontwikkelingen, geef grenzen aan waar dat 
aanvullend op de gestelde regels nodig mocht zijn en schroom niet tijdig bij 
te stellen. 

 

Wij verzoeken u onze voorstellen mee te nemen  bij de project aanpak en de 
verdere uitwerking. 

Wij wensen u en ons een vruchtbare samenwerking.  

 

Chris Meys  Wouter Mulder    
Voorzitter  adviseur   
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Bijlage: aanpassingen en aanvullingen “Algemene Regels” 

 

 

Gewenst zijn de volgende aanpassingen/ aanvullingen van de algemene regels 
     

Categorie 2  

extra terrasruimte : bij geldende terras vergunning 

Artikel 2 i: iii. 

• Vast te leggen is de vervolgprocedure voor het geval dat de aanvrager en 
buurtbewoners er samen niet uitkomen: bij voorbeeld het sluitingsuur.  

• Ook is op te nemen dat aan geldende afspraken en convenanten moet worden 
voldaan. 

Artikel: 2 j. 

• Wekt verwarring en is aan te passen. De bedoeling wordt niet duidelijk. 
 

Artikel: 2 k. 

• De vermenigvuldigingsfactor van 1,25x voor het maximaal toelaatbare 
aantal stoelen bij de terrasuitbreiding is door ons ter discussie gesteld.  

• Momenteel wordt met tellingen nagegaan op Vrijthof en OLV plein wat en 
verantwoorde factor zou moeten zijn. 

Artikel: 3. 

• Omwonenden waaronder diegenen waarmee werd overlegd worden door de 
aanvrager op de hoogte gesteld van zijn “melding”  

• Indien er geen overeenstemming bestaat met de omwonenden zal de gemeente de 
situatie toetsen en een nader besluit daarover nemen. 

• Ook als de melding onjuistheden bevat. 
 

Artikel: 4. 

• Bij de “Voorbehoud” gronden dient ook het “leefbaarheid criterium” te worden 
opgenomen. 

• Immers ook dit criterium is (naast openbare orde, veiligheid en Covid-19) bij 
toetsing onontbeerlijk. 
 

Categorie 3 en 4  

extra terrasruimte: bij complexe en nieuwe aanvragen (zonder geldige terras 
vergunning)  

• De in deze gevallen te hanteren besluitvormingsprocedure (het gaat hier om een 
besluit van de Burgemeester) dient te worden omschreven en vastgelegd. 

• Alsook ten aanzien van de inbreng, positie en rol van de omwonenden. 
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Geachte heren Meys en Mulder, 
 
Allereerst dank voor uw constructieve bijdrage per brief en in de diverse andere contacten tot nog toe 
in diverse gesprekken over de heropstart van onze binnenstad. Wij waarderen dat u uw 
medewerking wil verlenen aan een veilige en goede invulling van ons centrum en daarnaast de 
tijdelijke invulling van extra terrasruimte voor de horeca.  
Hieronder gaan wij in op uw drie punten, waar u waarborgen en garanties op vraagt.  
Vooropgesteld, het is lastig keiharde waarborgen en garanties te geven. Enerzijds omdat de situatie 
vrijwel wekelijks verandert door rijksmaatregelen, maar ook door eigen aanpassingen aan onze 
invulling. Het gaat om een voor iedereen volledig nieuwe situatie, die om constante aandacht en 
mogelijk dus ook om regelmatige bijstelling vraagt. Daarnaast zijn garanties lastig, omdat 
uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de regels. Net als de 
regering doen wij daarom een beroep op het eigen gezond verstand en de eigen 
verantwoordelijkheid.  Het is niet de bedoeling dat onze handhavers als een soort ‘coronapolitie’ 
gaan optreden. Uiteraard worden excessen wel aangepakt.  
 
Dan uw punten: 
Coronarisico’s, veiligheid en gezondheid: laten we klip en klaar zijn, deze zijn leidend in alles wat 
wij doen. Veiligheid en gezondheid gaan boven alles. Komt de veiligheid in het gedrang, of zorgen de 
versoepelingen voor negatieve gevolgen voor de gezondheid, dan kan of zal respectievelijk 
gemeente of Rijk ingrijpen. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de bovenlokale 
crisisbeheersing en verankert vanuit die hoedanigheid de landelijke regels - ter voorkoming van 
verdere verspreiding van het Covid-19 virus - in een noodverordening, waar vervolgens gemeenten 
uitvoering aan geven. Inmiddels is het zo dat de regie steeds meer verschuift van veiligheidsregio 
naar gemeente. Dit heeft alles te maken met het feit dat de noodmaatregelen stapsgewijs worden 
afgeschaald en meer ruimte wordt geboden in het openbare leven. Voor de invulling van die ruimte 
zijn de gemeenten aan zet, uiteraard met inachtneming van de kaders die vanuit de Veiligheidsregio 
worden meegegeven (noodverordening). De invulling van de geboden ruimte is sterk afhankelijk van 
de lokale omstandigheden, Gemeenten bepalen wat ze met terrassen, markten en hun winkelgebied 
doen. De Veiligheidsregio heeft hierin geen adviserende rol en ziet die hierin ook niet voor zichzelf 
weggelegd. Dat voorzichtigheid op zijn plaats is, delen wij. Vandaar ook bijvoorbeeld de looplijnen en 
andere maatregelen in het centrum. Ook de extra ruimte voor terrassen kunt u zo zien. Deze wordt in 
eerste instantie mogelijk gemaakt om de eigen bewoners letterlijk meer ruimte te geven, in de open 
lucht bovendien. 
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Bewonersbelangen en leefbaarheid: vooropgesteld, zoals altijd in ons beleid, gaan economische 
belangen en bewonersbelangen zoveel mogelijk hand in hand. Dat deze belangen soms ook knellen, 
mag duidelijk zijn. In deze coronatijd is ervoor gekozen om ondernemers maximaal ruimte te geven 
om hun zaken weer goed te kunnen heropstarten. Omdat onze ondernemers van belang zijn voor 
onze stad, voor de economie en de werkgelegenheid. Wat niet betekent dat onze bewoners niet van 
belang zijn, integendeel. Juist voor hen wordt de nu gemaakte extra ruimte gecreëerd. Vandaar ook 
dat horeca-ondernemers hun buurt moeten informeren over hun plannen en toestemming moeten 
vragen als ze bijvoorbeeld een stoep van de buurman zouden willen gebruiken. We merken dat de 
ondernemers die verantwoordelijkheid voelen en ook nemen. Dat dit voor iedereen bevredigend zal 
zijn, is een illusie. Daarom vragen we ook zoveel mogelijk begrip voor deze tijdelijke situatie, waar 
overigens geen enkele ondernemer rechten aan kan ontlenen voor de toekomst. Dit communiceren 
we ook heel duidelijk aan de voorkant. 
U zult begrijpen dat dit samenstel aan omstandigheden ervoor zorgt dat onze werkwijze zo 
pragmatisch mogelijk wordt ingericht, zoals het werken met algemene regels. Wij vertrouwen erop 
dat als alle betrokkenen (ondernemers, bezoekers en omwonenden) hun verantwoordelijkheid 
nemen en tevens bereid zijn voor de time being ten aanzien van bepaalde aspecten wat water bij de 
wijn te doen, we gezamenlijk er voor kunnen zorgen dat onze stad zich stapsgewijs herstelt van deze 
crisis. Mocht er ergens een groot conflict ontstaan tussen ondernemer en bewoner(s), dan zal de 
gemeente inderdaad de knoop doorhakken. Maar de gemeente hoopt zo weinig mogelijk in een 
scheidsrechtersrol gedwongen te worden. Op de gevraagde aanpassingen in de algemene regels is 
reeds in diverse overleggen gereageerd. 
 
Stedelijke kwaliteit: ook hier vinden wij elkaar. De stedelijke en monumentale kwaliteit staat buiten 
kijf. Sterker nog: dat is en blijft ons ijzersterke visitekaartje. Bij de invulling van de tijdelijke extra 
terrasruimte is met name het waarborgen van de (verkeers)veiligheid en de doorstroom van verkeer 
het meest cruciaal. Het waarborgen van de stedelijke kwaliteit heeft daarbij onze aandacht, maar is 
in de periode tot 1 september begrijpelijkerwijs minder bepalend. Uiteraard blijven het totale 
stedelijke beeld wel bewaken. Zo zullen we de situatie constant monitoren en waar nodig bijstellen of 
ondernemers van suggesties voorzien over op welke wijze bepaalde esthetische zaken kunnen 
worden verbeterd. Mocht u daar nog tips of opmerkingen over hebben, vernemen wij dat graag, 
zoals wij in zijn algemeenheid graag uw opmerkingen en kanttekeningen blijven vernemen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Annemarie Penn-te Strake 
Burgemeester van Maastricht 
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