
 
 
 
 
 
* Ondernemer van de Maand 
De ondernemer van deze maand is Regalo Cadeau in de Rechtstraat. 
Ze zijn sociaal betrokken door de winkel te laten ‘runnen’ door mensen met een 
verstandelijke beperking, dit met accent op bevordering van integratie in de 
maatschappij. Met hun originaliteit en handgemaakte cadeau ’s, gemaakt door hun 
geweldig team, stimuleren ze ieders talenten." 
  
* Bericht van één van onze leden: 
Van één van onze leden heeft het secretariaat O.I.W. de volgende opmerking ontvangen.  
"De Wycker Brugstraat ziet er vaak erg vies uit (papier, sigarettenpeuken en ander afval 
liggen overal verspreid door de straat). Prullenbakken in de straat lopen over. 
Dit geeft niet de uitstraling die wij allemaal zo graag willen en waar we allemaal hard 
voor werken. 
Onze medewerkers verzorgen iedere dag het trottoir voor onze winkels en dit wordt 
ongetwijfeld door meerdere bedrijven gedaan. Dit blijkt echter niet 
afdoende. Niet ieder bedrijf doet hier aan mee en daarnaast is er ook sprake van veel 
zwerfvuil (o.a. door de prullenbakken die overlopen). 
Hoe kunnen we dit het beste gezamenlijk aanpakken ?  Kan 'Gemeente reiniging' hier 
een bijdrage aan leveren." 
Wij hopen dat wij gezamenlijk dit kunnen aanpakken. Éen voorstel  is om hier een 
project van te maken in samenwerking met 'The Masters'. Aan U allen de vraag of jullie 
bovenstaande eveneens constateren en wat jullie er momenteel aan doen om dit aan te 
pakken. 
 
* In het belang van heel Wyck OOK UW STEM TELT! MAAR EERST NOMINEREN! 
2011 was de Wycker Brugstraat uitgeroepen tot ‘Meest sfeervolle winkelstraat 
van Nederland’ Laten we dit jaar stemmen voor De Rechtstraat!!! Maar eerst 
nomineren: zie hieronder: 
Hieronder treft u het bericht aan van De Telegraaf en hoe u kunt stemmen tussen 08 
en 14 november 

8 tot en met 14 november: Opgeven favoriete winkelstraten 
door publiek via de site www.telegraaf.nl/uitwinkelen  
De Telegraaf organiseert Meest sfeervolle winkelstraat van Nederland 2012 
Welke feestelijk versierde winkelstraat waarderen shoppers het meest? Om die vraag te 
beantwoorden organiseert De Telegraaf de publieksprijs “Meest sfeervolle winkelstraat 
van Nederland” op het platform Uitwinkelen.  
 
Uitwinkelen roept lezers en shoppers op om hun favoriete feestelijke winkelstraat te 
kiezen. Die straat kunnen zij vanaf vandaag opgeven 
op www.telegraaf.nl/uitwinkelen. Ondertussen vraagt Bureau Consumenten Onderzoek 
(BCO) aan Nederlanders welke aspecten zij belangrijk vinden in winkelstraten rond de 
feestdagen.  
 
Aan de hand van de belangrijkste aspecten kiest een jury vijf genomineerden uit de door 
het publiek opgegeven winkelstraten. Vanaf 19 november tot en met 14 december 
bepalen lezers en winkelend publiek wie van deze vijf de Meest sfeervolle winkelstraat 
van Nederland 2012 wordt. Shoppers kunnen hun stem wederom uitbrengen 
op www.telegraaf.nl/uitwinkelen. Daarmee maken ze kans op leuke prijzen.  
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Tijdens de feestelijke uitreiking op 19 december op het hoofdkantoor van De 
Telegraaf  wordt duidelijk welke van de vijf straten de meeste stemmen heeft gekregen 
en de award Meest sfeervolle winkelstraat van Nederland 2012 in de wacht sleept. Deze 
straat kan rekenen op publiciteit en een verrassing voor haar winkelend publiek. De 
Meest sfeervolle winkelstraat van Nederland wordt dit jaar voor de tweede keer 
georganiseerd. Vorig jaar won de Wycker Brugstraat in Maastricht.  
 
Het platform Uitwinkelen bestaat uit de pagina Uitwinkelen die elke week op donderdag 
in De Telegraaf verschijnt, de website Telegraaf.nl/Uitwinkelen en een tweewekelijkse 
nieuwsbrief.  
 
Data: 

8 tot en met 14 november: Opgeven favoriete winkelstraten 
door publiek via de site www.telegraaf.nl/uitwinkelen 
(momenteel werkt de link helaas niet) 
19 november tot en met 14 december: Publiek stemt favoriet uit vijf genomineerden 
opwww.telegraaf.nl/uitwinkelen 
19 december : Uitreiking award Meest sfeervolle winkelstraat van Nederland 2012 
20 december: Verrassing voor winkelend publiek in winnende straat 
 
 * Uitnodiging van YEM: 
Wij hebben een e-mail ontvangen waar wij u eveneens van op de hoogte willen stellen 
van dit jonge initiatief: 
 “Hierbij wil ik uw vereniging en alle aangesloten leden uitnodigen voor een editie van 
Young Entrepreneurs Maastricht. Het initiatief houd in dat er elke woensdag 
ondernemersborrels worden gehouden en elke maand zal een andere ondernemer 
vertellen over zijn of haar ervaring als ondernemer. De borrels hebben als voornaamste 
doel om informatie uit te wisselen en waar mogelijk partnerships aan te gaan. 
Voor meer informatie verwijs ik u door naar onze facebook pagina 
(http://www.facebook.com/groups/109911805834845/), onze linkedin groep 
(http://www.linkedin.com/groups/Young-Entrepreneurs-Maastricht-4686559/about), of 
onze website www.youngentrepreneursmaastricht.com. 
 
* Voortgangsbericht A2 
Elke eerste dinsdag van de maand is het Informatiecentrum A2 Maastricht langer 
geopend: tot 19.00 uur. Zo ook nu dinsdag 6 november. U bent van harte welkom! 
Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl  
Graag informeer ik jullie alvast over de afsluiting van de Meerssenerweg tussen 
Viaductweg en Kasteel Bleienbeekstraat in het weekend van 16 t/m 18 november. Meer 
info valt al te lezen op onze website:  
http://www.a2maastricht.nl/page.aspx?id=1817&cb=634872957101875951_F4D4BA9
F78CA4D9EC1DB63AD1D7F6372 
 
* Persbericht van de gemeente 
Woning isoleren met een bijdrage van 250 euro van de gemeente Maastricht 
De gemeente biedt particuliere woningeigenaren in Maastricht een isolatiestimulans 
van maximaal 250 euro voor de isolatie van het dak of de zoldervloer. Isolatie is één van 
de meest simpele manieren om bij te dragen aan een vermindering van het 
energieverbruik en de reductie van CO2. Isolatie is goed voor het milieu, spaart 
energiekosten en verhoogt het wooncomfort. De stimulans bestaat uit een bijdrage van 
10 euro per vierkante meter voor de kosten van het isolatiemateriaal, met een 
maximum van  250 euro per aanvrager. In totaal is er 90.000 euro isolatiestimulans 
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aanwezig. Dat betekent dat er minimaal 360 woningeigenaren gebruik kunnen maken 
van de stimulans. 
Aanvraag subsidie 
Wie in aanmerking wil komen voor de isolatiestimulans, kan het aanmeldformulier 
downloaden van www.maastricht.nl/isolatiestimulans. Aanvragen kan zo lang het 
subsidiebudget beschikbaar is, want op=op. Op de site zijn ook de voorwaarden terug te 
vinden voor het indienen van een aanvraag. 
Isolatieworkshops door het CNME 
Om huiseigenaren te informeren over de voordelen en mogelijkheden van isolatie in de 
woning organiseert het CNME speciale isolatieworkshops. Deze vinden plaats op 
zaterdag 17 november (hele dag), donderdag 29 november (avond) en zaterdag 1 
december (ochtend).  Aanmelden voor de isolatieworkshops kan door een mail te sturen 
naar info@cnme.nl. Tijdens de workshop is er aandacht voor de isolatiepraktijk en 
duurzame isolatiematerialen die beter zijn voor de gezondheid en het milieu. De 
workshop is gratis en vindt plaats in de Natuurtuinen Jekerdal. Na de workshop is er 
gelegenheid mee te doen met  aan een duurzame rondleiding. Alle informatie over de 
workshops is terug te vinden opwww.cnme.nl. 
De 90.000 euro Isolatiestimulans wordt betaald uit een Rijkssubsidie (ISV-gelden) van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) die de gemeente Maastricht heeft 
ontvangen 
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