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Het nieuwe jaar is volop bezig! Voor Ondernemend Wyck betekende het begin van 2017 nieuwe 
veranderingen. Bekijk de herschreven visie, missie en kernwaarden op onze site  
Er zijn ondernemers die vinden dat de vereniging onvoldoende zichtbaar is!?  
Kijk op aanpassingen ‘op straat’ zoals het Cörversplein, de herinrichting van de kop van de 
Stationsstraat, scooterbeleid over de Servaasbrug. Dit zijn beleidszaken en niet een ‘sexy’, ‘goede 
foto’ zoals in een advertentie. Maar er zitten vele uren overleg en werk achter om één en ander al 
eerst eens bespreekbaar te maken, laat staan om het uit te voeren. 
Sinds eind vorig jaar is er ook ‘Promotie Wyck’. Dit initiatief ondersteunt Ondernemend Wyck van 
harte en werkt ook goed samen, maar het zijn en blijven twee van elkaar aparte initiatieven. Wel 
beiden even afhankelijk van de inzet van ondernemers. De éne kan niet zonder de ander. 
Sinds 1 januari hebben wij ‘afscheid’ genomen van onze penningmeester Nicole Schrijvers. Zij heeft 
voor een andere uitdaging gekozen en heeft na 5 jaar het stokje van het penningmeesterschap 
overgedragen aan Emile Slijpen. Op de site kunt u nalezen wie het zittende bestuur is. 
Nieuw postadres: Ondernemend Wyck, p/a Wilhelminasingel 118, 6221 BL  Maastricht 
 
 
 
 

http://ondernemendwyck.nl/wat-doen-wij/
http://nicoleschrijvers.nl/
http://ondernemendwyck.nl/wat-doen-wij/bestuur/


 
Her-balans in Wyck 
De werkgroep ‘Openbare Ruimte’ is i.s.m. gemeente Maastricht bezig om een herindeling te maken 
van o.a. de parkeerhavens (betaald parkeren/vergunninghouders), laden-en-lossen van grote 
leveranciers. Op de site tref je een tekening aan met de uitleg van deze herindeling. Let op: er is nog 
niets definitiefs!!        
Blauw staat voor combinatie-plek: enerzijds voor leveranciers om te leveren tot 12:00 uur. Anderzijds 
worden deze ‘leveranciers-plekken’ daarna omgebouwd tot een terras of weer parkeerplekken. 
Rood staat voor combi parkeren. Parkeren voor zowel vergunninghouders als betaald parkeren voor 
bezoekers. 
Groen staat voor de leveranciers met grote vrachtwagens. Zij hebben daar dan een 
oplaadmogelijkheid voor dieselgeneratoren. Van daaruit kan de leverancier alle winkels 
bevoorraden. 
In de As worden de parkeerplekken ‘kort betaald parkeren’ voor 1 uur. Prima voor het doen van een 
aantal boodschappen voor de deur. 
De fietsenstalling op de Percée zullen wellicht worden weggehaald en hier komt in de nabijheid een 
alternatief op de Wilhelminasingel. 
            
  

 
Wyck Bereikbaar  
De site voor Wyck Bereikbaar is aangepast met een item voor medewerkers, voor ondernemers, voor 
‘slim logistiek’ en voor projecten voor een betere bereikbaarheid. Een project i.s.m. Maastricht 
Bereikbaar om te zorgen voor  

- minder vervoersbewegingen in Wyck. Ontdek hiervoor het gebruik van de E-bike 
- ‘Slim Reizen’ door bijv. de auto buiten Wyck te parkeren op P+R Noord en met de bus of trein 

verder te reizen 
- Bundeling van afvalstromen. Met als resultaat dat minder afvalbedrijven/ophaaldiensten 

door het centrum rijden  
Wenst u meer informatie? Mail dan secretariaat@ondernemendwyck.nl  
Belangrijk voor u en uw bezoekers/medewerkers!! Lees hier het bericht inzake de gedeeltelijke 
afsluiting vanaf 18 maart van de Franciscus Romanusweg en de omleidingsroutes.  
De bedrijven blijven bereikbaar!! 
  
 
   
 

http://ondernemendwyck.nl/wyck-bereikbaar/slimme-logistiek/
http://ondernemendwyck.nl/wyck-bereikbaar/slimme-logistiek/
mailto:secretariaat@ondernemendwyck.nl
http://ondernemendwyck.nl/2017/03/omleiding-vanaf-18-maart-op-de-franciscus-romanusweg/


 
Nieuwe leden 
Valkenburgh Advocaten, Ace & Tate , De Poshoorn (nieuwe eigenaar: Yves Mullenders), Complex 
Verhuizing Mano Design naar Rechtstraat 
Nieuwe bedrijven in het centrum van Wyck: 
Touched Boutique Gastronomique, Galerie Frank Welkenhuysen, Mrs. O and More (opening 1 april),  
Van Wijck, Broth Bar (opening maart) 
 
 
 
  

http://www.valkenburghadvocaten.nl/
https://www.aceandtate.nl/
https://www.poshoorn.nl/
http://complexmaastricht.nl/
http://www.manodesign.nl/
http://www.touched-bg.nl/
https://www.facebook.com/frank.welkenhuysengaleriekunstmakelaardij
http://www.mrsoandmore.nl/
https://www.facebook.com/puurvanwijck/?fref=ts
https://www.facebook.com/thebrothbarmaastricht/?fref=ts

