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Geachte ondernemer,
Alsof we allemaal in een hele slechte film zijn beland. Zo voelt het, wanneer wij nu de beelden en
foto’s zie van het stadscentrum. Waar normaal vele mensen genieten van alle moois en goeds dat
ons Maastricht te bieden heeft, heerst nu de leegte en de stilte.
Ook in onze stad zijn de gevolgen van het coronavirus keihard voelbaar. Niet in de laatste plaats bij
u, onze ondernemers, zeker nu de maatregelen weer zijn verlengd. Mede dankzij u is Maastricht
uitgegroeid tot een mooie economisch en sociaal bloeiende stad. Een stad waarin mensen werk
konden vinden, en waar levensvreugde is. Wij spreken oprecht de hoop uit, en ook de verwachting,
dat we die stad ook weer zullen zijn als deze periode achter de rug is.
Maar op dit moment is het vooral moeilijk en zwaar. Voor sommigen onder u wordt wellicht het
levenswerk bedreigd. Ook zult u zorgen hebben over uw eigen broodwinning en die van uw
personeel. Die zorgen onderkennen wij, en die delen wij.
Deze brief is bedoeld om u te laten weten dat u niet alleen bent. Het stadsbestuur is begaan met uw
situatie en uw zorgen, en velen werken eraan om de problemen waarin we verkeren aan te pakken.
Vereend zullen we deze crisis overwinnen, en vereend zullen we er daarna weer voor zorgen dat
Maastricht bloeit als nooit tevoren.
Wij wensen u daarbij alle kracht en sterkte toe. Mocht u meer informatie wille over welke regelingen
er voor u zijn, kunt u gerecht op het Steunpunt Corona van de gemeente Maastricht op
www.gemeentemaastricht.nl
Tot slot: hopelijk is onderstaande tekst uit ‘Mie Mestreech’ van Benny Neyman straks actueler dan
ooit, en vindt iedereen weer snel zijn ‘gelök’ naar ons stadshart.
Iech höb euveral gezworve
En toch kaom iech altied trök
Nörges aanders vond iech mie gelök
Iech huur stumme die miech rope
Wienie kumpste weer trök
Daorum gaon iech in gedachte altied trök
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Naor mie Mestreech
Mie Mestreech
Altied zalste blieve
Mie Mestreech

Hoogachtend,

Vivianne Heijnen
Wethouder Economie, Wonen, (Eu)regionalisering en Sociale Innovatie

John Aarts
Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality.
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