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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 
 
 
 
 
 
 


