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Het was een flonkerend festijn,
Kerstevenement ‘Magisch Maastricht’ in
december 2016 op het Vrijthof. Maar
achter de schermen is op grote schaal
gesjoemeld, blijkt nu. De gemeente is
onaangenaam verrast.
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DOOR SJORS VAN BEEK EN
PASCALE THEWISSEN

Het omstreden winterevenement
Magisch Maastricht op het Vrijthof.

Kerstbedrog
op het Vrijthof
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H

et is een triomfantelijk WhatsApp-bericht, op maandag
7 maart 2016 om 12.57
uur verzonden. „GEWONNEN !!!”, appt de Maastrichtse ondernemer Ralph Meijs aan zijn
vier zakenpartners. De gunning
voor vier jaar Magisch Maastricht,
het winterevenement op en rond
het Vrijthof, is binnen.
De vijf heren zijn in een juichstemming. Ze hebben moeite genoeg gedaan om de grote, prestigieuze klus
te verwerven. En vooral ook om de
betrokkenheid van drie van hen geheim te houden. Met name Maurice
Schoenmaeckers, commercieel directeur van MVV, moest bij de gemeente buiten beeld blijven.
Schoenmaeckers staat in een kwade reuk op het Maastrichtse stadhuis vanwege zijn rol bij eerdere edities van het Kerstevenement, georganiseerd door de Stichting
Winterland. Die stichting is op de
fles gegaan en heeft drie ton precariorechten nooit voldaan aan de gemeente.
Winterland-secretaris
Schoenmaeckers is met de kermislieden
Jos Roels en Henny Sipkema verder
gegaan als BVBA Winterland Hasselt. In de Belgisch Limburgse
hoofdstad organiseert hij de Belgische evenknie van het evenement.
Maar hij heeft alle reden om te denken dat hij in Maastricht tegenwoordig kansloos is. Met zijn Hasseltse bedrijf doet hij weliswaar een
bod, maar dat sneuvelt meteen in de
eerste ronde. Het was slechts een
afleidingsmanoeuvre, beweren zijn
concurrenten later. In werkelijkheid zet Schoenmaeckers, volgens
hen, heimelijk zijn geld op het plan
van Stichting Winterevents Maastricht.

List
Winterevents is kort daarvoor opgericht door Ralph Meijs en Ralph
Bastiaens, twee Maastrichtse jongens. Samen bedenken de vijf mannen een list, zo blijkt uit een serie
WhatsApp-conversaties en e-mails
die vorige week zijn afgeleverd bij
de gemeente. Volgens de documenten, ingezien door deze krant, overleggen de mannen maandenlang
uitgebreid hoe ze de opdracht binnen kunnen slepen zonder dat de inbreng van Schoenmaeckers en consorten zichtbaar wordt. In de vele
apps en mails duikt ook herhaaldelijk de naam op van oud-burgemeester Gerd Leers. Hij dient Schoen-

maeckers c.s. van advies in wat
Leers later zelf noemt ‘deze kermisoorlog’.
Op 6 januari 2016 openen de vijf
mannen de WhatsApp-groep ‘Stg.
Winterevents’. De apps en mails laten zien hoe de heren achter de coulissen de eerste editie van Magisch
Maastricht samen bekokstoven. Ze
overleggen druk over de offerte:
welke attracties, welke aankleding,
wat kost een grill en wat kosten de
chalets? Na het binnenslepen van
de opdracht begin maart sommeert
Schoenmaeckers ieder van zijn
partners meteen 13.500 euro over te
maken naar Stichting Winterevents –vermoedelijk het bijeenbrengen van de vereiste bankgarantie van 40.000 euro. Hij geeft zijn advocaat opdracht ‘de onderlinge
afspraken vast te leggen in een overeenkomst’. Hijzelf, Roels en Sipkema zitten niet in Winterevents
‘maar moeten op papier wel dezelfde rechten en plichten hebben als de
zittende bestuursleden’. De financien moeten gelijk worden verdeeld,
‘elk 1/5 bij winst of verlies’.


‘Gerd zojuist

gesproken. Hij
gaat “duwen”.
(...) Hij zegt goed
met (VVDwethouder John)
Aarts te kunnen
omgaan. Zal zelf
wel weten wie hij
moet benaderen
en wie niet.’
Maurice Schoenmaeckers
in WhatsApp-groep

Meijs stelt voor om, naast de Stichting, een BV op te richten met vijf
aandeelhouders. Die verdeling is
bewust: zo zijn ze niet traceerbaar
in de Kamer van Koophandel, staat
te lezen. ‘Juridisch waterdicht’, aldus Meijs. ‘Alleen krijgen we als het
uitkomt de pers over ons heen. Dus
dit laatste moeten we koste wat kost
voorkomen.’
Op 15 maart, de dag dat de officiële
brieven met de gunning worden
verzonden, ontstaat in de WhatsApp-groep zorg dat de heimelijke
samenwerking van de maanden
daarvóór alsnog uitlekt. ‘Mannen,
gisteren bij MVV zijn toch een aantal bekenden die ervan uitgaan dat
we samen met Maurice en Hasselt
werken’, waarschuwt Meijs. Zolang
er nog bezwaar tegen de gunning
kan worden ingediend, ‘moeten we
de gelederen echt gesloten houden’.
Sipkema reageert: ‘Laat ze toch
praten wij zeggen niks er is geen bewijs :-)’.
Leers, sinds enkele jaren betaald
adviseur van Winterland Hasselt,
komt in de belastende documenten

meermaals voorbij. Onder meer in
de WhatsApps van 14 februari, twee
weken na indienen van de offerte:
‘Dus donderdag aanstaande vergadering om 18.00 bij Dreamz met
Ralph, Maurice, Gerd en Ralph.’ Op
22 februari appt Schoenmaeckers:
‘Gerd zojuist gesproken. Hij gaat
“duwen”. Mail hem het plan nog
even.’ En een dag later: ‘Hij zegt
goed met Aarts (VVD-wethouder
John Aarts, red.) te kunnen omgaan. Zal zelf wel weten wie hij moet
benaderen en wie niet.’
Leers, zo appen de mannen, heeft op
23 februari ‘in de wandelgangen gehoord’ dat het plan van ‘Ralph en
Ralph op 1 staat.’ ‘Samen met jullie
natuurlijk!!’ juicht Bastiaens.
Nadat de opdracht echt is binnengesleept, regelt Leers een afspraak bij
de firma Vekoma in Vlodrop, die een
reuzenrad kan leveren. Op 19 maart
mailt hij naar Vekoma: ‘Onze delegatie zal bestaan uit de heren Ralph
Meijs, Henny Sipkema, Maurice
Schoenmaeckers en ondergetekende.’
Schoenmaeckers en consorten zijn

ongerust. ‘Beste Gerd’, schrijft hij.
‘We moeten voorzichtig handelen
en op papier geen enkele link tussen
stichting en Henny/Jos/Maurice
bevestigen.’ Of Leers dus Schoenmaeckers en Sipkema maar niet wil
noemen. ‘Sorry voor het ongemak
maar we willen geen enkel risico nemen in deze fase.’
De mail is al verzonden, reageert
Leers. Maar: ‘Vekoma heeft echt
geen idee hoe de zaak in elkaar zit,
dus daarover geen zorgen.’ In de app
overleggen betrokkenen hoe ze het
dreigende lek de volgende ochtend
via de secretaresse ‘echt direct om
8.00’ nog kunnen herstellen.
Maar dan komt er een kink in de kabel. Drie partijen die de aanbesteding hebben verloren, stappen in
mei 2016 naar de rechter. Drawing
Boards, Vrijthof Mooi (dat het evenement ook enkele jaren organiseerde) en de Noord-Hollandse kermisexploitant René Duursma vechten de gunning aan omdat de
aanbesteding oneerlijk zou zijn verlopen. Ze verliezen de zaak. Wel bereiken ze dat de naam van de onder-

aannemer van Winterevents bekend wordt gemaakt. Het blijkt
Kermisgids BV uit Alphen aan den
Rijn te zijn. Een katvanger, beweert
Duursma. Zijn advocaat waarschuwt de Kermisgids BV schriftelijk dat het bedrijf zich schuldig
dreigt te maken aan medeplichtigheid tot oplichting en fraude in het
kader van een EU-aanbesteding.

Bedrog
Schoenmaeckers is de aanhoudende ‘insinuaties’ zat en schrijft op
6 juni via zijn advocaat een boze
brief aan Duursma. Hij is op geen
enkele wijze betrokken bij Winterevents en wenst verschoond te blijven van dit soort smaad. ‘Van een
complot of zoiets dergelijks is gewoonweg geen sprake en dat is uit
de duim gezogen. Er is niet eens
rook, laat staan vuur.’
Maar Duursma zet door. De kermismagnaat kan niet verteren dat hij
door – volgens hem – vals spel het
lucratieve Maastrichtse ‘wintersnoepje’ is misgelopen en bijt zich
als een pitbull vast. Afgelopen week


Met

Winterevents heb
ik geen enkele
relatie. Dat wil ik
onder ede
getuigen voor de
rechtbank!
Gerd Leers

overhandigt hij aan de gemeente
Maastricht het ‘Dossier Katvanger’
met alle apps en mails – volgens hem
het bewijs dat Schoenmaeckers c.s.
de werkelijke initiatiefnemers zijn
en dat de aanbesteding doorgestoken kaart was.
De gemeente verklaart tegenover
deze krant ‘verrast’ te zijn en gaat
de kwestie onderzoeken. Van
Duursma wil de gemeente weten of
de documenten ‘onrechtmatig zijn
verkregen’.
De WhatsAppjes en mails zijn daadwerkelijk afkomstig uit de telefoon
van één van de betrokkenen, blijkt
uit onderzoek van deze krant. Volgens Ralph Bastiaens en Schoenmaeckers zijn het echter ‘vervalsingen’.
Bij de aanbesteding van Winterevents heeft hij ‘geen rol gespeeld’,
zegt Schoenmaeckers. Hij heeft ‘natuurlijk’ met Meijs en Bastiaens gesproken, hij heeft wat ‘advieswerk’
verricht, ‘maar wat is daar mis
mee?’ „Er is géén overeenkomst, er
zijn géén betalingen, ik ben niet op
de hoogte van afspraken, er is niks
onoorbaars gebeurd.” Nader onderzoek is volgens hem dan ook niet nodig. „Het is allemaal onzin”.
Roels en Sipkema willen inhoudelijk niet reageren.
Bastiaens, sprekend namens Winterevents: „Schoenmaeckers is niet
betrokken bij onze aanbesteding.
We hebben Hasselt wat advies gevraagd, maar dat mag. Er is géén
contract, geen samenwerking, niks
op papier. Jullie laten je voor het
karretje spannen van louche kermisvolk! Uitschot is het. Die dikke
(Duursma, red.) stond voor de
rechtszaak zelfs te pissen tegen de
rechtbank! Het is allemaal chantage, bedreiging, list en bedrog.”
Gerd Leers ontkent aanvankelijk
dat hij iets met Winterevents te maken heeft gehad. ,,Ik weet niet eens
of Schoenmaeckers was betrokken.” Geconfronteerd met de
WhatsApps en mails wordt het verhaal iets anders. In zijn rol als betaald adviseur van BVBA Hasselt
heeft hij gesprekken bijgewoond
over samenwerking tussen Hasselt
en Winterevents, dat wel. En bemiddeld richting Vekoma, ook dat.
Omdat Hasselt een reuzenrad wilde
kopen voor plaatsing in Maastricht.
„Maar met Winterevents heb ik
verder geen enkele relatie. En dat
wil ik onder ede getuigen voor de
rechtbank!”
Reageren?
sjors.vanbeek@delimburger.nl
pascale.thewissen@delimburger.nl

