
 
 
 
 
 
  
  
 

Nóg een onderneming in het Wyckse welke uitgeroepen is tot 
‘Maastrichtse Topper’: City Goose gevestigd in de Sint Maartenslaan. Voor meer 
informatie: http://citygoose.nl/ 

Uitnodiging voor de tweede stadsavond Visie op de Binnenstad 
Maastricht. Mede namens de gemeente Maastricht willen zij u van harte uitnodigen. 
Deze stadsavond vindt maandag 25 november om 19:30 plaats in de Mensa van de 
Faculteit Economie (Tongersestraat 53). 
Hierbij treft u de uitnodiging aan. Iedereen is van harte welkom om mee te denken over 
de binnenstad. Hopelijk tot 25 november! 

 Bericht van VVV Maastricht m.b.t. extra koopmomenten. Vele 
winkels in het centrum zijn ELKE zondag geopend vanaf 12:00 uur.  
Extra koopavonden: 
De winkels in het centrum zijn tot 21:00 uur geopend op woensdag 4 en maandag 23/12  
Winkelcentrum Mosae Forum is niet geopend tijdens de extra koopavond op 4/12 
Geen koopavond op donderdag 5/12 (i.v.m. Sinterklaas). 
Gesloten: De winkels zijn gesloten op 25 december (Eerste Kerstdag), 26 december 
(Tweede Kerstdag), 1 januari 2014 (Nieuwjaarsdag). 

Sinterklaas aan de Maas. Hebt u ook al uw etalage in stijl 
ingericht? Meer tips over wat er te doen is: http://www.sinterklaasaandemaas.nl/ 
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Tram Vlaanderen-Maastricht (TVM) Tekent u de petitie?    
U kunt het burgerinitiatief ondertekenen op http://hasseltmaastricht.petities.nl/ met 
als aanduiding "ondernemer in Wyck" in het vak 'Functie of situatie'. Op de pagina 
waarop de ondertekening bevestigd wordt. Dit heeft een korte termijn effect tot we 5 
december de handtekeningen gaan aanbieden. 
Voor meer informatie kunt u terecht via Leo.Maathuis@kpnplanet.nl 
Via deze link op de site van O.I.W. kunt u de presentatie nalezen van Leo Maathuis bij de 
‘presentatie TVM’ van oktober 2013. 

Hospitality Guides Stadsproject Gastvrij Maastricht 
Wethouder John Aarts heeft vrijdag 1 november jl. het officiële startschot gegeven voor het 
stadsproject Gastvrij Maastricht ; een initiatief van Centrummanagement Maastricht, Hotel 
Management School Maastricht en VVV Maastricht i.s.m. Gemeente Maastricht en diverse 
ondernemende partijen. Deze stads brede samenwerking werd bekrachtigd met de 
ondertekening van een convenant door alle betrokken partijen.  
Het doel van dit initiatief is de gastvrijheidsbeleving van bezoekers te versterken en uiteindelijk 
de totale beleving van Maastricht voor bezoekers en bewoners zo positief mogelijk te maken.  
U & Gastvrij Maastricht  
Naast algemene informatie treft u in deze mailing ook aan hoe u kunt bijdragen 
aan/participeren in het stadsproject Gastvrij Maastricht.  
www.gastvrijmaastricht.nl  Wilt u weten wanneer de Hospitality Guides weer ingezet 
worden? Klik hier >>  
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