
 

NIEUWSBRIEF  
Ondernemend Wyck 
Waar is het bestuur, met ondersteuning van haar adviseurs, o.a. mee bezig? 
 

 

 

Afval Rechtstraat 
Door inzet van bewoners, ondernemers en Ondernemend 
Wyck is er 30 maart een bijeenkomst voor betrokkenen van 
de Rechtstraat. Samen met gemeente Maastricht (afdeling 
openbare ruimte en handhaving) worden de mogelijkheden 
besproken en oplossingen gezocht voor: 
- het probleem dat het afval te laat wordt opgehaald 
- het afval dat te lang buiten staat van ondernemers 
- het feit dat de Rechtstraat niet als een andere stadswijk 
maar als   centrum behandeld moet gaan worden 
- bespreken van roosters, etc. 

 
  

 

Status herinrichting Cörversplein 
Na jaren overleg is overeenstemming bereikt over de 
herinrichting van het Cörversplein en de Oeverwal 
De aanbesteding loopt, bomen zijn gekocht, bestrating 
wordt uitgezocht, terrassen zijn verdeeld. Het Cörversplein 
wordt autovrij, waarbij de parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders worden verplaatst naar o.a. 
Hoogbrugstraat en rondom Kumulus. Dit na onderzoek en 
overleg met de bewoners en ondernemers. 
Dit alles moet, volgens planning, gerealiseerd worden in 
mei/juni 2015.  

 
  
 

 

Herinrichting Stationsstraat en Stationsplein 

Ondanks dat nog altijd niet bekend is of de ‘Tram-
Vlaanderen-Maastricht’ wel of niet komt, is wel al definitief 
besloten dat er een ondergrondse fietsenstalling 
gerealiseerd gaat worden, met ingang op de middenberm 
Stationsstraat. 
Overleg is gaande om het straatbeeld, evt. terrassen 
middels het realiseren van brede stoepen, veiligheid, 
parkeerbehoefte, etc. zo optimaal mogelijk in beeld te 
krijgen. 

  
  

 
  



 

Nieuw project: “Pilot bevoorrading” . In het kader om Wyck 
autoluwer te maken (dus niet autoluw, maar wel blijvend 
bereikbaar voor klanten/gasten), wordt i.s.m. 
Centrummanagement Maastricht een projectplan 
geschreven. Eén van de plannen is om vrachtwagens na 
11:00 uur te gaan weren uit het Wyckse centrum. 
Bevoorrading zou dan kunnen plaatsvinden vanuit centrale 
leverpunten en middels klein elektrisch transport verder 
verdeeld kunnen worden.  
Voordelen: langzaam rijdend, veel minder lawaai, geen 
opstopping meer door grote vrachtwagens. 

  
  

 

  
Tram Vlaanderen-Maastricht:  
Van goede verbindingen voor personen en goederen 
profiteert de economie van de Euregio, profiteert met name 
Maastricht (als sterke pool). En gelukkig kan deze verbinding 
veel beter en goedkoper dan het nu vastgelopen 
tramproject. 
Voor een interstedelijke verbinding is het belangrijkste punt 
dat de verbindingsknooppunten (de hoofdstations) met 
elkaar verbonden worden. 
Gelukkig is er nog de verbinding over de spoorbrug: sneller, 
veiliger, minder overlast, goedkoper en verbinding van 
station tot station. 
De vraag is of Maastricht miljoenen moet uitgeven voor een 
nieuwe tramlijn die slechtere verbindingsmogelijkheden 
biedt dan de huidige bus. 
Laat uw stem horen!  
  

  
  

 

  
U bent allen geheel vrij om te kiezen óf en wanneer u open 
bent. Wij adviseren u om in ieder geval open te zijn en 
minimaal het zondagschema te hanteren. 
De gesloten dagen zijn als zodanig vastgelegd door 
gemeente Maastricht en verplicht: 
* 27 april Koningsdag: u kunt uw normale openingstijd 
hanteren. 
* 5 mei Bevrijdingsdag: winkels mogen gewoon de hele dag 
open. Wellicht ook bezoek van veel Belgen en Duitsers. 
* 5 april eerste paasdag: winkels verplicht gesloten. 
* 6 april tweede paasdag: u mag pas vanaf 13:00 uur 
openen vanwege de sacramentsprocessie. 
* 17 mei Stadsprocessie: u mag pas vanaf 13:00 uur openen. 
* 14 mei Hemelvaart: winkels mogen geopend zijn tussen 
12:00 en 18:00 uur 
* 23 mei eerste Pinksterdag: winkels verplicht gesloten 
* 24 mei tweede Pinksterdag: winkels mogen geopend zijn 
tussen 12:00 en 18:00 uur 

  
 

  
 
 
 



  

Nieuw bestuurslid en adviseur: 
Graag verwelkomen wij Monique Mestrini van Mestrini 
Occhiali Maastricht als nieuw bestuurslid. Zij gaat de 
belangen behartigen van, in het bijzonder, de ondernemers 
van de Percée, Stationsstraat en Wycker Brugstraat. 
Tevens verwelkomen wij Roger Theunissen van TheMA 
mobiliteitsadvisering als adviseur. Hij neemt inmiddels actief 
deel in de werkgroep Verkeer welke zich inspant voor de 
kwaliteitsimpuls Wyck. 

 
 

 

 

 

Meer op de hoogte blijven van het ‘reilen en zeilen’ 
van Ondernemend Wyck? Wanneer u lid bent: 
Kom dan naar de ondernemersborrel op dinsdag 19 mei a.s. 
van 18:00 tot 20:00 uur. Meer informatie volgt zo spoedig 
mogelijk. Noteer het alvast in uw agenda! 
In het najaar wordt wederom een Algemene 
Ledenvergadering georganiseerd. 
Kijk voor het laatste nieuws op onze 
site http://ondernemendwyck.nl/ of 
via www.facebook.com/ondernemendwyck 

  

 

  
Hartelijk welkom in Wyck: 
Accountancy Van Oost & Janssen, Burgerlijk, Vintage for 
you, Voyage, Regina Reiner beauty salon, Ellinikon, 
Toscanella Apuana 
  

  
E:secretariaat@ondernemendwyck.nl WWW.ondernemendwyck.nl; facebook.com/ondernemen
dwyck 
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