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Geachte burgemeester en wethouders,
De Sjeng Kraft Kompenei (SKK) heeft via Dagblad de Limburger op 31 december jl. laten weten
dat hun wens is om met de 11devande11de terug te keren naar het centrum van Maastricht,
waarbij SKK zich nog niet uitspreekt over de locatie of een combinatie van meerdere locaties.
Wij begrijpen uit het artikel dat een delegatie van de SKK in januari een gesprek heeft met uw
college, in het artikel wordt genoemd de burgemeester en twee wethouders. Het lijkt ons goed
om, niet via de media maar rechtstreeks gericht aan u, onze evaluatie met partners over het
event zoals georganiseerd door de SKK 11devande11de editie 2019 te geven die u kunt
meenemen bij uw afweging.
In onze evaluatie is nadrukkelijk besproken hoe ondernemers, retail én horeca, de
11devande11de hebben ervaren en wat de impact is geweest voor de waarde creatie binnen
het centrum.
Zowel door retail als horeca is het verplaatsen van 11devande11de naar het MECC positief
beoordeeld en heeft geleid tot een overall positief resultaat in brede zin.
De mening over waarde creatie voor het centrum was tevens zeer uitgesproken. Naar onze
overtuiging levert het event 11devande11 zoals door SKK georganiseerd onvoldoende waarde
creatie op voor het imago, internationale ambitie, economie en veiligheid voor centrum
Maastricht. Dit laat onverlet dat op kleinschalige wijze de start van het carnavalsseizoen wel
degelijk gepast kan worden gevierd in het centrum van Maastricht. Het is u wellicht bekend,
maar we willen benadrukken, dat wij Vastelaovend een warm hart toedragen.
De organisatie SKK heeft in het artikel van 31 december jl. aangegeven niet ontevreden te zijn
over de eerste editie in het MECC. Het zou onze sterke voorkeur hebben om daarop voort te
borduren en dit concept door te ontwikkelen.
Mocht onverhoopt een terugkeer naar het centrum toch worden overwogen door de gemeente
Maastricht, dan zouden wij graag gesprekspartner willen zijn in het vervolgoverleg.
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Natuurlijk zijn wij ook bereid om een nadere toelichting te geven over de door ons genoemde
argumenten.
Namens ondernemers/-branchevereniging:
• Vereniging Ondernemers Centrum
• Ondernemend Wyck
• Ondernemersvereniging JekerKwartier
• Ondernemersvereniging Sphinxkwartier
• Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier
• Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht
• Les Tables
• Maastricht Culinair
• Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht en Heuvelland
• Maastricht Marketing
Met vriendelijke groet,

Paul ten Haaf.
Directeur Centrummanagement Maastricht
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