
* Wietpas: ingezonden door één van onze leden.  
Wilt U reageren!? Stuur door naar info@oiw-wyckmaastricht.nl  
“1 mei Bevrijdingsdag 
Sinds de invoering van de wietpas op 1 mei zijn er verschillende verhalen in de media geweest. Deze 
waren zeer vaak negatief van aard, aangezien de pr-machine van de coffeeshops, gesteund door de 
rechtse media, op volle toeren draait. 
Onlangs nog werd met geen woord gerept over de enorme afname van de overlast in ons stadsdeel, 
en als er al iets gemeld wordt, dan denk je toch dat er iets negatiefs aan de hand is: "Sinds de 
invoering van de wietpas is hier geen positieve of negatieve beweging gezien." 
Vanuit Wyck willen wij een heel ander geluid laten horen.  
Als men nu door Wyck wandelt ervaart men een weldadige rust. Bewoners spreken elkaar aan op 
straat over hoe heerlijk het is om weer vrijelijk in hun buurt rond te lopen. De datum van invoering 
van de wietpas wordt door enkelen omgedoopt tot "bevrijdingsdag".  
De afwezigheid van de duizenden coffeeshop-bezoekers per dag heeft een duidelijk positief effect. 
Winkels draaien beter, en koopavonden worden beter bezocht. Het algehele gevoel van veiligheid is 
sterk verbeterd. En er zijn weer parkeerplaatsen beschikbaar voor eigen bewoners en bezoekers. 
Het is begrijpelijk dat er in de buitenwijken meldingen gedaan worden van drugsrunners omdat deze 
zich daar nu voor het eerst laten zien, maar als ondernemers bij hun klanten informeren naar de 
daadwerkelijke overlast, dan blijkt dat eigenlijk zelden bevestigd te worden. 
Deze overlast lijkt in geen verhouding te staan tot de "tsunami" van drugsgebruikers die wij hadden, 
en weer terugkrijgen als de buitenlandse bezoekers weer toegelaten zouden worden. 
Mocht de wietpas niet rechtsgeldig zijn, dan zal de toestroom van drugstoeristen geleid moeten 
worden naar de stadsgrenzen of daarbuiten. Wij als bewoners van deze stad kunnen niet langer 
leven met deze vele duizenden die ons overlast bezorgen.” 
 
* Fietsenstalling de Ruiterij: ingezonden door één van de Wycker-bewoners: 
- “U bent er wellicht al van op de hoogte dat men opnieuw begonnen is met aanleg van de 
fietsenstalling Ruiterij. 
Ik heb vanmorgen bij de Burgemeester (via zijn secretaresse want mijnheer Hoes krijg je niet aan de 
lijn) geprotesteerd tegen deze gang van zaken en laten  weten dat ik dhr.Hoes persoonlijk 
aansprakelijk houd indien de grote Platanen beschadigd zouden worden. Ik heb geconstateerd dat er 
bij het graven van de  gleuf belangrijke wortels van de bomen al geraakt zijn door de graafmachine. 
De Buurman heeft er foto’s van gemaakt. 
Ik verzoek U het item  weer in uw bestuursvergadering te bespreken en maximaal uw invloed uit te 
oefenen om dit heilloze project ongedaan te maken.” 
- Verder treft U in aparte bijlagen foto’s aan gemaakt aan de Ruiterij; tevens de brief welke naar het 
College gestuurd is. Wij zijn nog in afwachting van een antwoord, maar houden U zeker op de 
hoogte. 
- Tevens in de bijlage: de reacties van meerdere bewoners in Wyck. 
- Gelezen in Maastricht Dichtbij, ctrl+klik op volgende: ‘ CDA-fractie eist onmiddellijke stopzetting 
aanleg fietsenstalling Wyck’ Dit n.a.v. een opgestelde brief i.s.m. O.I.W.: zie eveneens in de bijlage. 
 
* Weer een prijswinnaar in Wyck 
Het kantoor van Köhler de Boer Accountants en Adviseurs aan de Alexander Battalaan in Maastricht 
is door het toonaangevende accountantsmagazine Moneycounts uitgeroepen als landelijke winnaar 
van ‘de beste werkomgeving voor accountants’. Het magazine deed een oproep aan alle 
accountantskantoren om een fotoreportage in te sturen van hun werkomgeving. De jury oordeelde 
dat de foto’s van het kantoor van Köhler de Boer ‘adequaat en op niveau de dynamiek van de 
branche weergeven’. Köhler de Boer liet onder meer Witlox van den Boomen (Waarle) en Ernst & 
Young (Rotterdam) achter zich. 
 “Een schot in de roos”, noemt Pascal de Boer het oordeel van de jury. “Ons kantoor is recent 
verbouwd. De nieuwe werkomgeving is een exponent van onze visie: een werkplek moet ons 
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ondersteunen in een flexibele en dynamische stijl van werken; minder plaats- en tijdgebonden onder 
meer door effectief gebruik van ict en moderne communicatiemiddelen. Als wij niet op kantoor zijn, 
is het kantoor bij ons.” 
Vincent Köhler ziet de prijs als een bevestiging. “Wij zijn ontzettend blij met onze werkomgeving. 
Maar als dat op deze manier wordt bevestigd, is dat een extra beloning voor onze aanpak. Een 
prettige werkplek is productief en inspirerend voor onze medewerkers. Het verhoogt de 
betrokkenheid en samenwerking. Klanten kunnen we nog beter van dienst zijn. Onze ambitie is om 
persoonlijk en ondernemend te zijn. We zijn geen rekenmachines maar adviseurs. Met onze nieuwe 
stijl van werken creëren we daarvoor de ruimte”, aldus Vincent Köhler. 
Om bovengenoemde reden zijn zij dan ook voor Oktober uitgeroepen tot ondernemer van de maand 
 
* Magisch Maastricht Avenue Céramique 
Centrum Management Maastricht heeft bij de ondernemers van Céramique verzocht om SAMEN! de 
sfeerverlichting te realiseren in de Avenue Céramique. Helaas waren er te weinig reacties om dit te 
kunnen realiseren (2 reacties). Hierdoor is besloten moeten worden dat er in 2012 geen 
sfeerverlichting geïnstalleerd zal worden.  
 
* Maastrichtse Hotels populairst bij Nederlander 
Dit is uiteraard goed nieuws, want wanneer ook voor het Wyckse. Toeristen zijn essentieel voor de 
meeste ondernemers. Lees meer door ctrl+klikken op “Maastrichtse en Haagse hotels populairst bij 
Nederlander” 
 
* Werkzaamheden Sint Servaasbrug 
Van 15 oktober 2012 07.00 uur tot 26 oktober 2012 17.00 uur is het beweegbare gedeelte van de 
Sint Servaasbrug gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer INCLUSIEF DE HULPVERLENINGSDIENSTEN. 
Brom- en fietsers en voetgangers dienen het voornoemde gedeelte te voet te passeren. Er is geen 
doorgang mogelijk voor ander verkeer. Ter plaatse vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. 
Door VOC is verzocht om verplicht te laten afstappen voor fietsers en bromfietsers én het zeer streng 
handhaven hiervan; dit ter voorkoming van ongelukken en andere ongemakken. 
 
* Wyck onder de aandacht in Cenza: 
Interesse? Lees meer via: http://www.prepresskelpen.nl/epaper/3912_cenza/index.html#/26/  
 
* Lees hier de nieuwsbrief van Kamer van Koophandel 
Kamer van Koophandel: Klik dan hier (ctrl+klikken) voor de online versie 
 
*Voortgangsbericht A2 
Weekendafsluiting A79 van 26 tot en met 29 oktober: In het weekend van 26 tot en met 29 oktober 
wordt ter hoogte van knooppunt Kruisdonk het nieuwe viaduct bij de A2/A79 geplaatst. Tegelijkertijd 
worden er verschillende werkzaamheden op de A79 uitgevoerd. Om deze werkzaamheden veilig uit 
te kunnen voeren, wordt de A79 tussen knooppunt Kruisdonk en de aansluiting Bunde het hele 
weekend afgesloten. Voor meer informatie ctrl+klikken op:   www.a2maastricht.nl  
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