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Aan de leden van de gemeenteraad Maastricht 
p/a griffie@gemeenteraadmaastricht.nl 

Onderwerp:  Datum:  
Omgevingsvisie 2040 11 september 2020 

Onze referentie:  
CM/2020/09.11.01 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Wij begrijpen dat op woensdag 16 september a.s. een raadsronde en op dinsdag 6 oktober a.s. een 
raadsvergadering met als onderwerp de ‘Omgevingsvisie Maastricht 2040’ geagendeerd staan. 

De afgelopen jaren is er een intensief overleg-programma geweest waar bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke- en culturele organisaties uit alle geledingen van de samenleving aan hebben kunnen 
deelnemen. Wij weten dat buiten onze stad, de procesaanpak die Maastricht heeft gehanteerd als 
voorbeeld wordt gesteld. Bij deze spreken wij dan ook graag onze waardering uit voor Tim van Wanroij en 
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. 

Komt de Omgevingsvisie Maastricht 2040 zoals deze nu voorligt tegemoet aan alle geuite wensen?  
Het antwoord is Neen! 
Komt de Omgevingsvisie Maastricht 2040 zoals deze nu voorligt tegemoet aan de uitdagingen waar 
Maastricht voor staat en is de visie een goede weergave van alle input die is verkregen uit 
inspraakavonden, stadsronden, informatiebijeenkomsten, etc?  
Het antwoord daarop is volmondig Ja! 

Wij hebben ons tijdens alle informatieavonden kritisch opgesteld, wij hebben posities bijgesteld, wij 
zouden op onderdelen liever hebben gehad dat er andere keuzes zouden zijn gemaakt. Maar wij beseffen 
bovenal dat alle belangen moeten worden afgewogen en dat ‘lieverkoekjes’ niet worden gebakken. 

In het algemeen stellen wij dan ook vast, dat er een degelijke notitie Omgevingsvisie Maastricht 2040 
voorligt en -zeker zo belangrijk- dat we ermee aan de slag kunnen. Aan de hand van de visie, kunnen 
plannen worden gemaakt die vervolgens kunnen worden uitgevoerd. Juist bij het uitwerken van die 
plannen, wordt de omgevingsvisie concreet en kan in samenspraak fine-tuning plaatsvinden. Daar willen wij 
graag een bijdrage aan leveren. 

Wij doen een beroep op u, om na een goed inhoudelijk debat, ‘een slag te slaan’ op de Omgevingsvisie 
Maastricht 2040. Juist nu, in deze onzekere COVID-19 periode, zijn meer dan ooit focus, daadkracht en 
slagvaardigheid nodig. De Omgevingsvisie Maastricht 2040 geeft richting, biedt perspectief en toekomst. 

Beste gemeenteraadsleden, namens de gezamenlijke ondernemers- en brancheverenigingen vragen wij u: 
neem een positief besluit over de Omgevingsvisie Maastricht 2040 en laten we samen aan de slag gaan en 
bouwen aan de toekomst van Maastricht.  

Met vriendelijke groet, 

Directeur stichting Centrummanagement Maastricht 
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De gezamenlijke ondernemers- en brancheverenigingen: 

• Centrummanagement Maastricht
• Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht & Heuvelland
• Les Tables
• Maastricht Culinair
• Maastricht Marketing
• Ondernemend Wyck (OW)
• Ondernemersvereniging JekerKwartier (OJK)
• Ondernemersvereniging Sphinxkwartier
• Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier
• Samenwerkende Hotels Maastricht (SAHOT)
• Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht
• Vereniging Ondernemers Centrum (VOC)


