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Beste bewoner(s), 
 
Vanaf woensdag 28 april worden de landelijke coronamaatregelen versoepeld. Winkels mogen weer 
klanten zonder afspraak ontvangen en horecaondernemers mogen hun terras weer openstellen. De 
komende weken wordt het ongetwijfeld weer drukker in de binnenstad en Wyck. En dat is goed 
nieuws voor ondernemers. Tegelijkertijd moeten we er allemaal samen voor zorgen dat een bezoek 
aan Maastricht voor zowel bewoners als bezoekers veilig verloopt en het coronavirus zich niet 
verspreidt. 
 
Veilig rondje stad 2021 
Net als vorig jaar gelden ook in 2021 maatregelen en adviezen om de capaciteit van de openbare 
ruimte in de binnenstad en Wyck zo optimaal mogelijk te benutten. De adviezen klinken intussen al 
vertrouwd in de oren: houd rechts, houd 1,5 meter afstand, draag binnen een mondkapje, neem de 
hygiënemaatregelen in acht en vermijd drukke plekken. Om ervoor te zorgen mensen binnen de 
beschikbare open ruimte de maatregelen kunnen naleven, gelden vanaf woensdag 28 april opnieuw 
(verkeers)maatregelen in de binnenstad en Wyck.  
 
Altijd eenrichtingsverkeer voor voetgangers: 

• Platielstraat: looprichting van Vrijthof naar Sporenstraat/Sint Amorsplein 
• Koestraat: looprichting van Cortenstraat naar Sint Pieterstraat 

 
Bij (verwachte) drukte eenrichtingsverkeer voor voetgangers: 

• Spilstraat, Nieuwstraat, Muntstraat en Wolfstraat: bij drukte dynamisch eenrichtingsverkeer 
• Kleine Staat: bij drukte eenrichtingsverkeer (van Grote Staat naar Maastrichter Brugstraat) 
• Achter het Vleeshuis: bij drukte eenrichtingsverkeer (van Kersenmarkt naar Sint Amorsplein) 

 
Afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer: 

• Vrijthof-Oost, tussen Helmstraat en Bredestraat, van 11.00 uur tot sluiting terrassen 
 

Afgesloten voor gemotoriseerd verkeer: 
• Wycker Brugstraat tussen Wycker Grachtstraat en Rechtstraat, van 12.00 uur tot sluiting 

terrassen 
 

In de openbare ruimte zijn de maatregelen aangeduid met borden, pijlen en looplijnen.  
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Scenariowisselingen 
Net als vorig jaar gelden verschillende druktescenario’s met bijbehorende maatregelen. Daarbij 
horen de volgende communicatieboodschappen: 

• Groen: Welkom in Maastricht, gezellig en fijn dat je er bent! Houd 1,5 meter afstand! 
• Geel: Het wordt drukker in Maastricht, houd je aan de maatregelen! 
• Oranje: Let op want het is erg druk. Houd afstand, beperk je bezoek(tijd) of kom later terug! 
• Rood: Het is té druk in de stad! Ons advies: keer om en kom op een later moment terug! 

 
Afsluiten van straten of delen van de binnenstad of Wyck is voor de gemeente de laatste optie. 
Daarom doen we opnieuw een beroep op iedereen om de stad veilig te houden. Handhavers zien er 
voortdurend op toe dat de actuele coronamaatregelen worden nageleefd. 
 
Alleen samen 
We staan er samen voor aan de lat om onze stad door de laatste fase van deze crisis te loodsen. Als 
gemeente en ondernemersverenigingen zorgen we ervoor dat de maatregelen (zo goed mogelijk) 
worden nageleefd. Als bewoners kunt u een steentje bijdragen door lokaal uw inkopen te doen, en 
dat liefst op momenten dat het wat minder druk is in de stad.  
 
Heeft u nog vragen? Bel dan naar 043-350 4000 of stuur een e-mail naar post@maastricht.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
  
De burgemeester van Maastricht,  
  
  
  
  
 
J.M. Penn-te Strake. 
 
 


