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Betreft: Het standpunt van het Buurtnetwerk Binnenstad inzake de 60 dagennorm  
 
 
Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders, 
 
 
Het bestuur van het Buurtnetwerk Binnenstad is van mening dat er, voor zowel de bewoners 
als de ondernemers, een goed evenwicht behoort te zijn voor wat betreft zowel de 
leefomgeving als ook de evenementen in binnenstad en dit in de ruimste zin van het woord.  
Mede om die reden is een aantal jaren geleden door de gemeenteraad voor het Vrijthof het 
aantal evenement-dagen vastgesteld op 60.  
Noch een van de Buurtnetwerken, noch de bewoners van onze stad beslissen of deze  
60 dagennorm moet worden gehandhaafd, verkort of uitgebreid.  
Dat is aan u, de leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 
wethouders. 
 
Momenteel is er vanwege Corona een ongebruikelijke situatie ontstaan, dat is duidelijk.  
Vrijwel alle evenementen zijn dit jaar afgelast en zo is er onder meer ruimte ontstaan om, 
ten gunste van de horeca in de binnenstad, terrasuitbreidingen te laten plaatsvinden.  
Het Buurtnetwerk Binnenstad staat dan ook volledig achter de beslissing om niet alleen de 
horeca maar evenzeer de hele Retail in de stad meer ruimte te geven.  
 
Echter, er is nu voor allen die in het centrum wonen en werken ook een negatief effect 
ontstaan waar, mogelijk onbewust wel erg gemakkelijk aan voorbij is gegaan, namelijk het 
openbaar vervoer. 
Voor veel mensen, en in het bijzonder diegene die in enige vorm gehandicapt zijn, is het 
openbaar vervoer essentieel, zij zijn zwaar gedupeerd.   
Vergeet hierbij ook niet het feit dat veel binnenstadbewoners bewust afgestapt zijn van een 
eigen motorvoertuig, met het oog op de te behalen milieuaspecten waarvan de gemeente 
Maastricht naar streeft om ze in 2030 behaald te hebben. 
 
Vooral belangrijke en veelal noodzakelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan 
het MUMC+ en andere vaak zeer essentiële verplaatsingen zijn hiermee zonder vervoer een 
zware opgave geworden, immers niet iedereen heeft eigen vervoer of heeft familie of 
kennissen die hun naar de plaats van bestemming kunnen brengen. 
Daarnaast is niet iedereen in staat een taxi te betalen als men zich noodzakelijkerwijze moet 
verplaatsen, nog niet denkend aan de kosten als deze vaker herhalend zijn.  
 



Met andere woorden het openbaar vervoer met haltes binnen een redelijke loopafstand is 
voor heel veel mensen zo goed als onbereikbaar geworden. 
 
Niet zelden wordt nu een belangrijk medisch noodzakelijk bezoek uitgesteld maar, en dat 
moet zeker een belangrijk punt van uw aandacht zijn, door het openbaar vervoer zo lastig 
bereikbaar te maken voor met name veel ouderen ligt eenzaamheid sterk op de loer. 
Immers dit gaat niet alleen over verplaatsingen van binnen naar buiten de zuidwestelijke 
binnenstad maar ook in omgekeerde richting is het voor velen een moeilijke soms zelfs een 
onmogelijke zaak geworden. 
 
Buurtwerk Binnenstad betreurt dan ook zeer dat voor het ontbreken van het openbaar 
vervoer in dit stadsdeel geen alternatief wordt geboden. 
Dit zeker ook gezien in het licht van een eerdere correspondentie gericht aan de Wethouder, 
de heer Gert-Jan Krabbendam op 8 juni 2020 waarin over dit onderwerp voorstellen voor 
alternatieven zijn gedaan door de drie stadsdelen die het betreffen, te weten de Binnenstad, 
het Jeker- en het Kommelkwartier. 
 
Buurtnetwerk Binnenstad is dan ook van mening dat de 60 dagennorm gehandhaafd dient te 
worden echter gunt wel, zeker gezien de huidige uitzonderlijke ontstane situatie, de extra  
8 dagen voor André Rieu en de extra 3 dagen voor Magisch Maastricht. 
En dan niet alleen voor deze twee evenementen maar ziet hierin ook stads breed gezien 
voor de Retail en horecamogelijkheden om de gigantische economische verliezen die door 
de coronacrisis zijn ontstaan enigszins te kunnen compenseren.  
 
Echter, en ook hieraan conformeren wij ons graag aan de breed gedragen mening van het 
stadsbestuur, aan de veiligheid en de gezondheid van de bewoners en bezoekers van onze 
stad mogen absoluut geen concessies gedaan worden.  
 
Wat ons betreft willen wij u graag het idee in overweging geven om bijvoorbeeld de Kermis, 
welke 10 evenementdagen omvat, (eventueel eenmalig als experiment) te verplaatsen naar 
een andere locatie, bijvoorbeeld het Frontenpark, het Sphinxkwartier of de Groene Loper.  
Daarmee komen deze evenement-dagen vrij om in 2021 de twee bijzondere festiviteiten als 
de extra concerten van André Rieu en Magisch Maastricht te kunnen laten plaatsvinden.   
 
Buurtnetwerk Binnenstad vertrouwd erop dat u aan de in dit schrijven vermelde 
onderwerpen aandacht wilt besteden en wel overwogen beslissingen neemt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Buurtnetwerk Binnenstad 
 
Bèr Prévôt 
Marco Maessen 


