
 
 
 
 
 
* Bijeenkomst Tram Maastricht Vlaanderen: VANAVOND, 12 NOVEMBER, 
20:00uur, Raadszaal Mosae Forum 
In de bijlage treft u de presentatie en de inspreekbijlage van Townhouse aan, welke o.a. 
beiden besproken worden. 
 
* In het belang van heel Wyck OOK UW NOMINATIE/STEM TELT!  
2011 was de Wycker Brugstraat uitgeroepen tot ‘Meest sfeervolle winkelstraat 
van Nederland’ Laten we dit jaar stemmen voor De Rechtstraat!!! 
Hieronder treft u het bericht aan van De Telegraaf en hoe u kunt nomineren tot 14 
november via de juiste link welk u in de e-mail bij het voorwoord aantreft. 

Tevens vragen wij u uw stem uit te brengen voor de favoriete winkelstraat van NL Awards. Dit 
kan tot 02 januari 2013. Kijk voor de tussenstand van eveneens de Rechtstraat op (selecteer, 
dubbel klik op) ‘http://www.nlstreets.nl/NL/award/2012/uitslag/’ 
Stemmen kan via dubbel te klikken op de volgende link (selecteer en dubbel 
klik): ‘http://www.nlstreets.nl/NL/award/2012/stemmen/’ 

 
* Gelezen  
Dubbel klik voor meer informatie: “P&R niet gereed tijdens Magisch Maastricht” 
Dubbel klik voor meer informatie: “Maastricht krijgt duurzaamheidsaward” 
Zie bijlage voor meer informatie over de plannen voor een nieuw hotel bij Station 
Maastricht. 
 
* Koopzondagen 
In de bijlage treft u het verslag aan m.b.t. de Koopzondagen 2012, de mening van de 
Burger. 
 
* Bericht van Gemeente Maastricht 
Let op voor facturen van Publicatie & Advies NL - 'Gemeentegids'! 
09-10-2012 
Enkele dagen geleden ontving het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) de eerste melding 
over Publicatie & Advies NL. Ondernemers ontvangen een factuur voor een vermelding 
op 'www.gemeenten-gidsen.nl'. 
Reeds op 20 september jl. hebben zij gewaarschuwd over soortgelijke facturen 
afkomstig van Media & Advies IT. Ook hierbij ging het om een factuur voor een 
advertentieplaatsing op 'www.gemeenten-gidsen.nl'. 
Ondernemers geven aan nimmer enige opdracht te hebben gegeven aan Publicatie & 
Advies NL. De factuur is volgens de ondernemers dan ook nergens op gebaseerd. 
Mocht u ook een dergelijke nota ontvangen hebben zonder enige opdracht hiertoe 
(bewust) te hebben verleend, dan adviseren wij u om Publicatie & Advies NLom 
opheldering te vragen inzake de vermeende overeenkomst. U kunt via een 
aangetekende brief (zonder handtekening) aan hen vragen, waar zij de factuur op 
baseren. Dit moeten zij kunnen bewijzen. 
Stuurt u de brief bij voorkeur naar het adres dat op dat moment bij de Kamer van 
Koophandel is geregistreerd. 
Wij raden telefonisch contact altijd af, aangezien men achteraf minder goed kan 
bewijzen wat er allemaal besproken is. Ook is er altijd een kans aanwezig, dat 
gesprekken worden opgenomen door een dergelijk advertentiebureau. 
Meldt u de ontvangst van een dergelijke factuur altijd via meldformulier van SAF. 
U kunt hier een voorbeeld bekijken van de factuur. 
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