
 
 
 
 
 
 * Oproep aan allen m.b.t. onderhoud in Wyck en Céramique 

Het O.I.W. heeft samen met een O.I.W. lid een bespreking gehad met 
Gemeente Maastricht m.b.t. het onderhoud van de openbare ruimten in Wyck en 
Céramique. 
Wij willen u allen oproepen om  klachten aangaande onderhoud per e-mail te melden bij 
het secretariaat van het O.I.W. Deze klachten worden gebundeld en aangeleverd aan de 
Gemeente. Alleen wanneer we samen zorgdragen voor een betere leef- en 
werkomgeving kunnen we tot een plan van aanpak komen. 
  
* Reacties voor-en tegenstanders tram/Vlaanderen  

O.I.W. neemt geen standpunt in. Er zijn tegen- en voorstanders. Het is puur 
de bedoeling geweest om de ingezonden mail onder uw aandacht te brengen. Hieronder 
treft u de reacties op een rij: 
- Geacht initiatief: Zie hier het commentaar van een voorstander. Klaor Loch sluit zich 
hierbij van harte aan. 
- Ik ben voor de trein en voor de tram omdat deze vervoersmiddelen schoner, 
duurzamer en geen fijnstof produceren. 
Kloar Loch moet een belangrijk speerpunt en bewustzijn worden van de lokale politiek 
en O.I.W. in het bijzonder. 
In het kader van: Een duurzame wereld, minder CO2 uitstoot voor iedereen, goedkoop 
transport voor iedereen en grenzeloos Limburg voor alle Limburgers, zijn wij voor de 
trein en de tram. 
Kunt u ook een oproep aan alle voorstanders doen, of is dat teveel gevraagd? 
Uw houding is ouderwets, achterhaald en een doodsteek voor deze mooie stad. 
Meeste ondernemers zijn blijkbaar niet in staat om verder dan 24 uur vooruit te kijken 
Bovendien, politiek bedrijft u niet op deze manier. Het oude, feodale politieke klimaat 
zou inmiddels wel een plaatsje moeten hebben in het open lucht museum voor bijna 
uitgestorven Nederlanders.  Ik zou alvast een plaatsje reserveren! 
- ik denk niet dat het een taak is van OIW om dit soort opruiende taal te promoten. Neem 
dan een standpunt in met argumenten. 
ik deel dus niet jullie standpunt gebaseerd op puur emoties. 
- Geachte trein tegenstanders, Hiermede verzoek ik u elk voor zich op eigen wijze en 
eigen gronden nog eenmaal uw stem te laten horen. 
Deze week zijn de laatste fractievergaderingen, kies er een uit van de 11 fracties, bezoek 
deze en laat u horen. 
De gehele oppositie is tegen! We staan niet alleen! Ondersteun deze  
Volgende week wordt het definitieve besluit genomen, dit moet opgeschoven worden. 
Vraag spreek recht op dinsdag 18 december 17.00uur aan, of extra 2 minuten aan voor 
een andere medestander.  
- Geachte trein tracé tegenstanders, 
Slechts een reactie gehad met de vraag; wat kan ik er nog tegen doen. 



In elk geval niet door nu niets meer te ondernemen. 
Weet dat de helft van de raadsleden ,de gehele oppositie, tegen is , is dit dan een 
draagvlak?. 
Er is al veel vernield in Maastricht, nu dreigt er straks een trein door onze kleine straten 
en bruggetje te gaan denderen. 
Waarom niet over de spoorbrug en desnoods uit laten komen op de parkeerplaats op de 
parallelweg  voor het station? Minder slecht. 
Het vreemde is dat men ook niet weet hoe straks het tracé verder loopt naar het 
ziekenhuis. 
De Lijn betaalt gebruiksvergoeding van €4 ton / jr    Zie presentatie gemeente van 2011 
september. 
De aanleg Hasselt Maastricht kost 250 a 300 miljoen, kost aan onderhoud per jaar ook 
miljoenen en nu hoeft de exploitant slechts 4 ton per jaar te betalen. 
Dit openbaar vervoer stukje wordt niet voor 80% gesubsidieerd zoals gebruikelijk maar 
met 99% gesubsidieerd. 
Aangezien er zoveel en jaren te doen is geweest over het vrijlaten van de koopzondagen 
van 22 naar 52 dagen per jaar wil ik graag een reactie geven op de discussie rond de 
aanleg en komst van de tramverbinding die al 10 jaar speelt. 
- Met 52 koopzondagen per jaar worden ook niet alle belangen van ondernemers en/of 
inwoners gediend. Ze komen er toch in het belang van een deel van de ondernemers en 
i.v.m. met de economische crisis. Nu het voor een ander deel van de ondernemers van 
belang is dat deze tramverbinding er komt stuit dit ineens op tegenstand van 
ondernemers die wel o.a. voorstander zijn van 52 koopzondagen. Dan kom nu ook 
tegemoet aan de voorstanders van deze tramverbinding die er wel belang bij hebben. 
Deze tramverbinding heeft ook een economisch belang dat deze stad in zijn geheel ten 
goede komt ( publiek en economisch belang ). Het zou navrant worden indien nu ineens 
wel rekening wordt gehouden met de belangen van tegenstanders ( niet publiek ) van 
deze tramverbinding. 
Aangezien burgemeester Hoes fanatiek voorstander is geweest van 52 koopzondagen 
kan hij nu ook voorstander zijn van deze van economisch belang zijnde tramverbinding. 
Kunt u deze reactie meenemen in uw nieuwsbrief c.q. uw overleg met burgemeester& 
wethouders. 
- Van D66 Fractie: Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft de fractie 
van D66 Maastricht ingestemd met de Tram Vlaanderen-Maastricht. De Belgen zijn een 
paar jaar geleden begonnen met een groot OV-project genaamd Spartacus. Hierin komen 
diverse tramlijnen door Vlaanderen, waaronder een tramlijn Hasselt-Maastricht. De 
verkeersverbindingen van Maastricht naar de samenwerkende steden in het project 
Maastricht Culturele hoofdstad 2018 zijn redelijk tot goed, behalve met Hasselt. 
Het verzoek van de Belgen om een tramlijn aan te leggen is dan tevens een uitgelezen 
kans om de Universiteiten van Maastricht en Diepenbeek beter te verbinden. De aanleg 
kosten voor de stad Maastricht zijn 18 miljoen euro. Binnen dit project zit al een 
reservering voor de reeds geplande verlegging van de OV-as tweede fase. Indien er in de 
toekomst nog exploitatietekorten ontstaan, zijn die nooit voor rekening van de 
gemeente. 
Raadslid Guido Mertens is zeer blij met dit project: “Maastricht is geen stad die stil staat. 
Je moet naar de toekomst en de economie blijven kijken. Gelukkig is dit mogelijk in 
tijden van bezuinigingen.”   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
* Uitnodiging door Per se Wyck en Stichting Cörversplein: 

 
 
 



* Ontvangen per e-mail van O.I.W. leden: 

Naar aanleiding van de heer Bartels/ Per se Wijck nog de volgende 
incidenten over parkeerwachters/ politie. 
- Parkeerwachters of politie staan om 08.03 uur 's ochtends regelmatig (vaker gezien op 
vrijdagochtend) letterlijk te wachten dat parkeermeterbonnen van niets vermoedende 
overnachters/ verblijvende aflopen om zo makkelijk boetes te scoren en klanten/ gasten 
van de stad op de kast te jagen. Als dit de gastvrije en stimulerende gemeente/overheid 
moet voorstellen die probeert ondernemers in deze economische crisis te motiveren/ 
steunen.  
- In de stationsstraat en de Alex Battalaan krioelt het van drugsrunners/ dealers/ jonge 
jongens op alle hoeken van straten gedurende de hele dag, die staan op te letten of af te 
wachten of er iets te dealen valt. 
Geen politie te zien. 
- Op vrijdagmiddag worden er al om 12.00uur niet parkeerborden voor de 
zaterdagochtendmarkt op de Stationsstraat opgehangen. 
a) Worden deze borden veel te vroeg opgehangen zodat parkeerders vrijdagmiddag al 
denken dat ze niet mogen parkeren. Dit kan ook tussen 15/ 16uur aangezien er een max. 
parkeertijd van 2 uur geldt. 
b) De nieuwe geplastificeerde verbods parkeerborden zijn mogelijk nog onduidelijker 
qua logo en tekst voor potentiele autoparkeerders dan de oude borden. 
Kunt u dit ook in uw nieuwsbrief plaatsen en kan het OIW bestuur hier iets aan/mee 
doen richting gemeente/ politie? 
 
* Free Publicity 

- X-Clusive: Nog meer 'free publicity' voor Wyck...een kwalitatief 
hoogwaardige reportage met dank aan Daniëlle en Vincent!!! en de schitterende 
fotografie van Hugo Thomassen. 
Graag attenderen wij u er op dat u deel kunt nemen aan het X-clusive Tefaf nummer. 
Hiervoor dient u contact op te nemen met Top Shops zelf Vincent 
Severijns: v.severijns@top-shops.nl of Daniëlle Dessart: d.dessart@top-shops.nl. 
Hebt u het prachtige X-Clusive Wyck magazine al gelezen? Hij is hier digitaal te bekijken: 

http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/2012/12/x-clusive-wyck/ 
 
* Wie wordt F&B-Professional van 2013? 

 
Maak kennis met de tien genomineerden voor de F&B Professional of the Year Award 
2013. U kunt vanaf nu via de website van Hospitaltiy Management stemmen op uw 
favoriete kandidaat. Help mee om Wyck weer ‘op de kaart’ te krijgen: LEVY SMIT van 
Hotel Beaumont, F&B-PROFESSIONAL VAN 2013? Klik dan op de volgende link: 

mailto:v.severijns@top-shops.nl
mailto:d.dessart@top-shops.nl
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/2012/12/x-clusive-wyck/


"Levy ziet zijn nominatie als de kans om Maastricht als culinaire hoofdstad te 
vertegenwoordigen. Trots op het zuiden!" Stemt u ook op Levy Smit?Hartelijk dank! 
 
* Cultuur 
- Toneelgroep Maastricht 

 
Toneelgroep Maastricht op tournee met De bezetenen, een warmbloedig en explosief 
portret van een jonge generatie in chaotische tijden. 
Op donderdag 21 februari 2013 start in het Munttheater in Weert de tournee van de 
voorstelling De bezetenen, een regie van artistiek leider Arie de Mol. De bezetenen 
(1953) is Albert Camus’ toneelbewerking van Dostojewski’s roman Demonen, een 
warmbloedig en explosief portret van een jonge generatie in chaotische tijden. Arie de 
Mol pakt het stuk 60 jaar later weer op, overtuigd van zijn actualiteit en zeggingskracht 
in het Nederland van nu. Tot en met zaterdag 20 april 2013 is De bezetenen in 34 vlakke 
vloer theaters in Nederland te zien (zie bijlage voor speellijst).  
Een groep mensen uit een welgesteld milieu leidt een zorgeloos en vrij leven, waarin al 
hun behoeften worden bevredigd. Maar onder die blinkende oppervlakte broeit een diep 
gevoel van leegte. Terwijl de ouders de schone schijn proberen op te houden, raken hun 
kinderen meer en meer ontworteld. Ze missen een doel, een perspectief. Bij de één leidt 
dat tot onvrede en woede, bij de ander tot onverschilligheid of juist het zoeken naar 
zingeving. Stuk voor stuk klampen ze zich aan iets vast: liefde, geweld, orde, wellust, 
chaos, religie, een overtuiging, een idee, een kind. 
De roman van Dostojewski uit 1872 ademt een ongrijpbaar gevoel van onbehagen, 
datzelfde geldt voor Camus’ bewerking uit 1953. Anno 2013 is datzelfde gevoel nog 
altijd aan de orde, misschien wel meer dan ooit.  
De bezetenen van Toneelgroep Maastricht ging op 21 april 2012 in première in het 
Derlon Theater in Maastricht. De pers schreef: “De bezetenen kent volop spannende 
scènes, tot denken stemmende teksten en momenten van filosofische ontroering.” NRC 
Handelsblad “Met brutale flair sleept 'De bezetenen' je mee in de decadente sfeer van 
een soap, die als een naargeestig melodrama eindigt.” Trouw. “Opnieuw legt regisseur 
Arie de Mol in een overdadig geënsceneerd, hyper gespeeld en muzikaal spektakel de 
vinger op de tekortkomingen van deze tijd.” De Limburger 
Toneelgroep Maastricht verbeeldt het tijdloze verhaal van de ploeterende mens en zijn 
verlangen naar houvast. Muzikaal en ontregelend. Hartstochtelijk gebracht.  
- Bericht van Toneelgroep Maastricht:  
Per 1 februari 2013 is Marcel ‘t Sas benoemd tot zakelijk directeur van Toneelgroep 
Maastricht.  
 Marcel ’t Sas (1954, Geldrop) heeft een brede en gelaagde ervaring in het theater vak. ’t 
Sas is afgestudeerd aan de Amsterdamse Theaterschool (1980). Na een aantal jaren 
regisseren, acteren en lesgeven werkte hij als coördinator voor een aantal festivals, 
waaronder Noorderzon en het Bevrijdingsfestival Groningen. De laatste 14 jaar was hij 
directeur van theaters en schouwburgen in Groningen, Brabant en Limburg, laatstelijk 
van De Maaspoort in Venlo. Hij werkt momenteel voor het International Gipsyfestival 
aan het project Requiem voor Auschwitz, een prestigieus internationaal project.  
Over zijn aanstelling bij Toneelgroep Maastricht zegt hij:  
“Het is een droom, die werkelijkheid wordt, om weer dichter bij de uitvoeringspraktijk 
van het theater te staan. Ik popel om samen te werken met artistiek directeur Arie de 
Mol en bij te dragen aan een nog betere positie van het gezelschap in de stad en de 
provincie.”. 

http://www.hospitality-management.nl/nieuws/wie-wordt-de-fb-professional-of-the-year-12601/
http://www.hospitality-management.nl/nieuws/wie-wordt-de-fb-professional-of-the-year-12601/


De Raad van Toezicht en directie van Toneelgroep Maastricht hebben er alle vertrouwen 
in dat met de benoeming van Marcel ‘t Sas als zakelijk directeur verder gebouwd kan 
worden aan een succesvolle en inspirerende toekomst van het gezelschap. 
- Bonnefantenmuseum   

 
Het schilderij van Leon Bakst maakt deel uit van de tentoonstelling De Grote 
Verandering. Revoluties in de Russische Schilderkunst 1895-1917. Van 12 maart tot en 
met 11 augustus 2013 in het Bonnefantenmuseum. Kijk hier voor meer informatie over 
deze tentoonstelling. 
- Centre Céramique: voor meer informatie over de 
programmering: www.centreceramique.nl 
 
* Ander leesmateriaal/Gelezen: 
- Openingstijden winkelier: klik op de volgende link voor het gehele artikel:  
Stemtent D66: Maastrichtse winkelier mag zelf openingstijden bepalen 

 

- Kamer van Koophandel: wenst u informatie m.b.t. de nieuwsbrief van KvK, klik 
dan hier voor de online versie 
- A2 Maastricht: Meer informatie of vragen over de A2? Ga naar www.a2maastricht.nl  
- Steun het goed doel: Meer informatie 
>> www.maastrichtaantafel.nl , www.maastrichtaandebar.nl    
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