
 
 
 
 
 
 * Verruiming Winkeltijden 

CDA is eruit: geen 52 koopzondagen in Maastricht 
Dinsdag 15 januari bent u uitgenodigd door Gemeente Maastricht om de openbare 
vergadering van de Commissie Economische en Sociale Zaken bij te wonen. 
Locatie: Raadszaal Mosae Forum 
Tijd: start om 17:00 uur tot 20:00 uur 
Op dinsdag 22 januari wordt het onderwerp ‘verruiming winkeltijden’ besproken in de 
Raadscommissie. 
 
* Ondernemer van de maand 

Mc Donalds Wyck zet Wyck op de Nationale Kaart: klik voor 
het artikel op de volgende link: Zelfs de lekkerste fastfoodmenu's komen uit Maastricht 
 
* Handhaving in Wyck 
Parkeerwachters in Wyck: een ondernemer en/of bewoner van Wyck heeft het volgende 
vermeldt bij Maastricht Dichtbij. Lees het gehele artikel door op de volgende link te 
klikken: 

 
* TEFAF 

In de aanloop naar TEFAF Maastricht 2013, die plaatsvindt van vrijdag 
15 t/m zondag 24 maart 2013, vraagt het VVV wederom uw aandacht voor de 
voorbereidingen omtrent de promotie van de stad tijdens de 26e editie van dit 
internationaal toonaangevende evenement. Zoals u van hun gewend bent, worden ook 
dit jaar weer activiteiten georganiseerd met als doel de gastvrijheid van Maastricht 
optimaal te tonen. Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de activiteiten die 
voor u interessant kunnen zijn. 
Informatie betreffende de TEFAF Parade zal zo spoedig mogelijk verschijnen.  
LET OP: Bestellingen voor het TEFAF promotiemateriaal dienen vóór maandag 4 
februari a.s. kenbaar te worden gemaakt bij VVV Maastricht (klik op de volgende link) 

http://www.dichtbij.nl/maastricht/auto/artikel/2583406/parkeerwachters-wachten-
hun-prooi-op.aspx  
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via het bestelformulier .  
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met VVV Maastricht: Afdeling 
Marketing & Communicatie,  
Promotie E: promotie@vvvmaastricht.nl of T: 043 328 08 30       
O.I.W. wanneer u aan de buitenkant een bevestigings-oog heeft voor het ophangen van 
een vlag, dan verzorgt O.I.W. de TEFAF vlaggen in de Hoogbrugstraat, Rechtstraat en 
Stationsstraat. Hier hoeft u dus geen bestelling voor te doen. 
 
 
* A2 Nieuws 

Er is een bijeenkomst  van  Avenue2 geweest m.b.t. de afsluiting van de kruising 
Scharnerweg/N2.  Deze algehele afsluiting vindt plaats tussen 3 maart en 10 mei (10 
weken). In deze periode is geen enkel verkeer mogelijk over de kruising en betekent 
omrijden voor alle verkeersdeelnemers. De omleidingsroutes zijn complex en van 
allerlei haken en ogen voorzien. De presentatie waarin deze routes staan ontvangen wij 
spoedig en worden dan aan u medegedeeld. 
Wij denken dat het vooral voor het fietsverkeer een zeer lastige zaak zal worden om zich 
van en richting Wijck te gaan bewegen. 
Er is gekozen voor een volledige afsluiting omdat dan de overlast slechts tot een periode 
van 10 weken beperkt kan blijven en daarna de brug die geplaatst is tot 2016 dienst 
blijft doen als oversteek en kruising. 
Het blijft een moeilijk punt, Scharnerweg/N2-kruising,  maar een dergelijk werk geeft 
helaas dit soort overlast. 
- Omleiding 
In verband met werkzaamheden aan de oversteekplaats Scharnerweg in het kader van 
het A2-project, is een gedeelte van de N2 (tussen Europaplein en Scharnerweg), de 
voorsorteerstroken richting de toerit en de toerit vanaf de J.F. Kennedysingel richting 
Eindhoven afgesloten voor alle verkeer. 
 De datum van afsluiting is: 29 januari vanaf 21.00 uur tot 30 januari 2013 om 06.00 uur 
   
* Cultuur 
Wilt u op de hoogte zijn van de highlights in Centre Céramique? 
 www.centreceramique.nl 
  
* Wenst u op de hoogte te blijven? 
- meer informatie over de A2:  www.a2maastricht.nl  
 - de nieuwsbrief van Kamer van Koophandel: KvK: Landelijke nieuwsbrief 
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