
 
 
 
 
55e bedrijf in Wyck/Céramique sinds 2010: 
Gelezen in Maastricht Aktueel. Om het hele artikel te lezen ‘ctrl+klikken voor koppeling’ op 
“OIW verwelkomt Piedi d’Oro e Più als 55ste lid van bedrijvige ondernemersvereniging” 
Bij O.I.W. zijn zij niet het 55e lid, maar het 55e nieuwe bedrijf gevestigd in Wyck sinds 2010. 
Er zijn al meer dan 100 leden aangesloten bij O.I.W. En het aantal groeit! 
 
Cultuur in Céramique 
* Vrijdag  26 oktober 2012 gaat in Maastricht de World Press Photo-tentoonstelling  
van start, de wereldwijd bekende expositie voor persfotografie. Aan deze tentoonstelling die 
een overzicht biedt van de beste persfoto’s van het jaar, is een uitgebreid programma 
gekoppeld met rondleidingen, debatten en presentaties.  
Deze worden gegeven door persfotografen, award-winnaars en andere media-professionals. 
Zo geeft de Nederlandse award-winnaar van dit jaar, Ton Koene (Maastricht, 1963) een 
presentatie over zijn werk. Tweevoudig award-winnaar Chris Keulen komt met het hoofd 
van de fotoredactie van Trouw, Micha Bruinvels van World Press Photo én publiek onder 
leiding van Frans Pollux debatteren over de staat van de fotojournalistiek in de huidige 
snelle wereld. Tot slot komt Peter Schols (award-winnaar 2006, nu art-redacteur bij Dagblad 
de Limburger) een rondleiding geven door de tentoonstelling. In Maastricht zijn dit jaar 
meer dan 160 foto’s te zien in verschillende categorieën: van hard nieuws, kunst en 
entertainment tot natuur en sport. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. 
* Ook te zien: lees voor meer informatie: “Centre Céramique stelt nieuwe unieke munt van 
de Keltische Muntschat ten toon” (druk op Ctrl+klikken voor koppeling) 
 
Promotie voor Wyck 
Maastricht en met name Wyck/Céramique staat weer genoemd: 
In de Margriet, voor meer informatie ctrl+klik op de volgende link: 
“http://www.margriet.nl/reizen-vrijetijd/reizen/kerstshoppen-maastricht.html” 
Ook in oktober uitgekomen in CENZA een editorial: zie bijlage 
 
Ingezonden door een O.I.W. lid: Openstelling winkels 
Dringende oproep aan alle winkeliers (en hun collega's) die op de VVD stemmen. 
Op woensdag 24 oktober behandelt de Tweede Kamer het initiatief-wetsontwerp van D66 en Groen 
Links dat beoogt de koopzondagen geheel vrij te geven en de gemeenten zelfstandig daarover te 
laten beslissen. Het zal u duidelijk zijn dat de Stichting Tegen Verruiming Zondag openstelling en 
haar ruim 41.000 sympathisanten faliekant tegen dit voorstel zijn. 
Wij willen samen en eensgezind de VVD in de Tweede Kamer, de grootste fractie, ervan overtuigen 
dat zij het voorstel van D66 en GroenLinks niet moeten omarmen. Wij hebben de VVD-fractie 
vandaag op voorhand - namens de winkeliers die op de VVD stemmen - een brandbrief gestuurd 
met het verzoek nog geen besluit te nemen. 
Het geheel zelfstandig laten beslissen door gemeenten over de openstelling van winkels op zon- en 
feestdagen pakt desastreus uit voor de kleine winkeliers. Er dreigt een drama zonder weerga voor 
de middenstand te ontstaan als deze ontwikkeling gewoon doorgaat! 
U heeft als winkeliers momenteel al te maken met de effecten van de economische crisis en de 
opkomst van winkelen bij webshops. Het risico is levensgroot aanwezig dat bij het vrijgeven van de 
koopzondagen veel winkeliers overal in het land de harde concurrentiestrijd met het 
grootwinkelbedrijf niet vol zullen houden en gedwongen zijn hun winkels te sluiten. Dit leidt tot 
grote leegstand van (wijk)winkelcentra en verloedering van binnensteden. Ook leidt dit tot 
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eenvormigheid van winkelcentra, waar – nog meer dan nu – vooral de landelijke winkelketens 
vertegenwoordigd zijn. 
Juist de VVD zal op termijn de rekening voor deze dreigende kaalslag gepresenteerd krijgen! 
Maar het is nog niet te laat om de schade zoveel mogelijk te kunnen beperken. Wij hebben een 
klemmend beroep op de VVD gedaan in nieuwe wetgeving de voorwaarde op te nemen dat 
gemeenten verplicht zijn te onderzoeken of onder de winkeliers draagvlak voor verruiming aanwezig 
is. Als blijkt dat een meerderheid daar tegen is zou de gemeente zich daar bij neer moeten leggen. 
Ook moet wettelijk worden vastgelegd dat geen enkele winkelier contractueel verplicht is om zijn 
zaak op zon- of feestdagen open te stellen. 
Wij doen een klemmend beroep op u snel aan te geven dat u het met deze actie richting de VVD 
eens bent. Wij zorgen ervoor dat alle reacties nog voor het debat over verruiming van 
koopzondagen op 24 oktober 2012 bij de Tweede Kamerfractie van de VVD worden ingediend. 
Dank voor uw steun! 
Henry Konijn, voorzitter 
Ga nu naar: http://www.tegenverruiming.nl/actie-vvd 
P.S. Stuur deze e-mail van de Stichting door naar uw collega’ 
 

 
Werkweekend: 26-29 oktober 
Het is zover: dan rijdt Aveneu2 het nieuwe viaduct A2/A79 bij knooppunt Kruisdonk op zijn 
plek. De A79 is dan afgesloten tussen Kruisdonk en aansluiting Bunde. Er gelden 
omleidingsroutes via de A2 en A76, waarbij verkeer rekening moet houden met een extra 
reistijd van zo n 15 minuten. In hetzelfde weekend vindt s nachts ook onderhoud plaats aan 
het wegdek op de A2 tussen Kruisdonk en Geusselt. Het gaat dan om de rijbaan Luik-
Eindhoven. Hier is sprake van sporen in het asfalt. Voor verkeer op de A2 richting 
Maastricht/Luik is tussen Kruisdonk en Geusselt tijdens de avonden en nachten slechts één 
rijstrook 
  
Economische Visie  
28 jl. september was ook O.I.W. aanwezig bij de zeer goed bezochte bijeenkomst ter 
bespreking van de concept-economische visie. Uiteindelijk zullen wij samen aan de slag 
gaan. Deze economische visie  mag immers alles behalve een papieren intentie blijven. 
 In de tussentijd probeer ik wel al zoveel mogelijk dossiers in de geest van de economische 
visie aan te pakken. Zaken die geregeld kunnen worden, moeten immers niet onnodig 
worden uitgesteld.  Ik noem in het bijzonder de evaluatie van de horecanota, de discussie 
over de winkeltijden en recent de bijdrage aan de samenwerking tussen het MECC en de 
Maastricht Health Campus t.b.v. medische congressen. De economische visie zal januari 
2013 aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Begin 2013 volgt een 
uitwerking op deelterreinen. 
Bijgevoegd ontvangt u een verslag op hoofdlijnen van deze bijeenkomst. 
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