
 
 
 
 
 
  
  

Ondernemer van de maand oktober is: 
‘Steakhouse Carnal’ Een aanmoedigingsprijs voor één van de jongste ondernemers in 
Wyck: Sandro Piazzo!  

Weesfietsen! Het blijft een doorn in het oog. Het 
O.I.W. is hier zéker met gemeente Maastricht aan het praten over oplossingen. Dit is 
echter een proces dat goed bekeken wordt. 
Wat kan Ú doen!? Meldt het dagelijks via de nieuwe app. “buitenbeter app." Een foto met 
uw telefoon en dan zou het direct naar het gemeenteloket gaan!! Of bel met het 
meldnummer 14 043. 
Er wordt dan een sticker geplakt op de weesfietsen en na 6 weken, wanneer hij er nog 
staat, wordt deze pas verwijderd. 

Magisch Maastricht in Wyck. Uw hulp is welkom! 
Wij hebben ons aangesloten bij Serious Request (SR) en willen hiervoor elke 
ondernemer oproepen om iets moois te organiseren om zo een mooie bijdrage in Euro's 
aan het goede doel. Denk bijvoorbeeld: een spaarpot naast uw kassa, een menukaart met 
een vast % af te dragen aan SR. Samen met Radio Maastricht worden in de weekenden 
live uitzendingen geregisseerd. Komt u ook live! Doneren bij het ‘Wycks Glazen Huis’ op 
de Ruiterij? 

 

  



Ingezonden door ‘Het Goede Spoor’ inzake de 
Tram-Vlaanderen-Maastricht. 
“Een betere Openbaar Vervoerverbinding tussen Hasselt en Maastricht zal qua bestedingen 
gunstig uitvallen voor Maastricht (als sterkste partij). Veel nieuwe reizigersbewegingen 
levert het overigens niet op (140 op 500000 bewegingen per dag volgens het Raadsvoorstel, 
bijlage 6).  
De spoorbrugvariant heeft duidelijke voordelen voor ondernemers in Wyck. De stadsvariant 
betekent dat Wyck een tijd lang een bouwput zal zijn. Het betekent sowieso dat ongeveer 50 
miljoen aan publieksgeld extra wordt uitgegeven, geld dat op andere plaatsen meer 
rendement kan opleveren. 
Bij de stadvariant zullen de meeste passagiers uitstappen bij de Markt. Bij de 
spoorbrugvariant komen deze mensen aan in Wyck, vanwaar ze na een kopje koffie en een 
wandeling van een kwartier ook op de Markt kunnen zijn, maar ook van economische 
betekenis zijn voor Wyck. 
Overigens zou her-ingebruikname van het treinspoor (itt. een tramlijn) ook de 
mogelijkheden voor goederenvervoer enorm verbeteren en de eerder uitgegeven 36 miljoen 
publieksgeld zullen dan geld opleveren door besparingen op vervoerskosten.  
Dit is echt de moeite waard. 200 autoritjes op 360000 minder (< 1‰) vanwege de tram. De 
helft van de passagiers die aanvullend aan de huidige busreizigers de trams vullen zouden 
fietsers zijn (bron: Raadsvoorstel 129-2012 Bijlage 6 p. B1-12).  
De ruimte voor de fietser wordt kleiner door een tram in het stadsverkeer. Dit brengt 
toegenomen onveiligheid met zich mee. 
Terwijl er keurige stopplaatsen zijn in het station, moet de fietsenstalling bij het station 
wijken voor deze vorm van OV. Naar de financien voor een nieuwe stalling wordt nog steeds 
gezocht. 
Ondertussen is er geen geld voor fietsbeleid. 
Er valt veel goeds te zeggen over een betere Euregionale verbinding. Er is een goed en 
goedkoop spoortracé beschikbaar tussen Maastricht en Hasselt. Dit is ook geschikt voor 
goederenvervoer, wat een duidelijke meerwaarde is.De spoorbrug maakt deel van uit van 
dit tracé. Deze variant kwam het gunstigst uit de bus in de Koersnota van 2008. Omdat De 
Lijn een halte bij de Markt wil, is de beste variant ontspoord. 
De kosten rijzen de pan uit. Onder meer wordt de Sibematunnel het slachtoffer. De fietser 
moet maar de overweg nemen (die meer dan een kwart van de tijd dicht is) 
Het Goede Spoor roept u op het Burgerinitiatief van oa. het Comité Op het Goede Spoor, 
stichting Vrienden van de Binnenstad Maastricht en StuurGroepdeMaas te ondersteunen 
door de petitie te ondertekenen. Met dit Burgerinitiatief roepen wij de gemeenteraad op 
om het tracé opnieuw te behandelen in de raad.   

 U vindt de petitie: http://hasseltmaastricht.petities.nl/ 
De visie waarbinnen de oproep van het burgerinitiatief past vindt u in het aanhangende 
stuk. Heel veel achtergrondinformatie is te vinden op: 
http://www.tramophetgoederenspoor.eu/ 
namens het comité Op het Goede Spoor”” 
 
 

http://hasseltmaastricht.petities.nl/
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Wyck op de kaart 

Chapeau! Magazine komt wederom met een speciale, 
mooie kersteditie over Wyck. Thema : Gastvrij Wyck  Hèt langst bestaande en bekendste 
glossy lifestyle magazine van Limburg.  De vele onafhankelijke redactionele pagina's en 
rubrieken; redactionele artikelen; aandacht voor markante persoonlijkheden, regionale 
economie, cultuur, mode en de Bourgondische levensstijl van het zuiden zijn 
kenmerkend voor Chapeau! Dit magazine bereikt een breed publiek in het hogere 
segment. Een bereik van zeker 100.000 lezers, met een oplage van 19.831 magazines. 
Wenst u zelf te adverteren, dan is dit uiteraard mogelijk. Hiervoor kunt u rechtstreeks 
contact opnemen via: bianca.lotz@chapeaumagazine.com 
Het O.I.W. kijkt uit naar de kersteditie, u ook!? 
 
Uitnodiging 
Op 21 oktober vindt in de Timmerfabriek (Boschstraat 7) vanaf 19.00 uur de eerste 
stadsavond plaats over de visie op de binnenstad. Op verzoek van de gemeenteraad 
wordt de visie op de Binnenstad vanuit de stad zelf ontwikkeld. Een goede opkomst en 
inbreng van ondernemend Maastricht geeft mede richting aan de toekomstvisie van 
Maastricht. 
 De vraag die ieder voor zichzelf kan beantwoorden is: ‘Laten we dromen en denken 
over de Binnenstad aan anderen over of wil ik mijn eigen dromen en denken inbrengen 
in de discussie’. Zie ook de bijlage ‘130904 Brief cie P+R Noord’ 
 

 Op initiatief van VVV Maastricht is Wyck ‘op de kaart’ 
gezet bij Deense reizigers in de Deense dagkrant ‘Politiken’ - te vergelijken met de 
Volkskrant (oplage van 118.700) 
Tevens is er een publicatie in Holland Magazine (speciale bijlage van Aachener Zeitung) 
dit naar aanleiding van persbemiddeling/persbezoek  
http://www.aachener-zeitung.de/zva/werbebeilagen/holland_130921/ 
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Ingezonden 
Bent U ook één van de ondernemers die getroffen is door het nieuwe ‘beleid ‘ van 
de Deutsche Bank?  
Graag willen wij u wijzen op het volgende artikel: 
http://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/advocaat-luckers-overweegt-
oudbestuurders-deutsche-bank-aansprakelijk-te-
stellen/#.UkPbMRbPXx0%23nieuwsbrief=543 
  

Men is 16 september jl. gestart met de bouw van een brug ter hoogte van de Voltastraat. 
Daardoor zijn er een aantal omleidingen. Men denkt 25 november de brug gereed te 
hebben, waardoor het lokale verkeer over de bouwput kan rijden. De operatie is 
identiek aan de brugaanleg bij de oversteek Scharnerweg indertijd. Er wordt geschat dat 
de betrokken activiteiten geen consequenties hebben voor de Binnenstad. 
Belangrijker voor de Binnenstad is het ongelijkvloers maken van de kruising 
Viaductweg - Meerssenerweg. Men gaat dat werk in 5 fasen uitvoeren. 
- Fase 1- voorbereidende werkzaamheden - Men start op 21 oktober en eindigt op 8 
november a.s. Je moet daarbij denken aan het gereedmaken van de fietstunnel Geusselt, 
asfalt verwijderen, functie vrijmaken leidingen en verbreden huidige Viaductweg. 
- Fase 2 - wegverleggingen Viaductweg en Meerssenerweg - worden uitgevoerd in het 
weekend van 8 t/m 11 november a.s. Het kruispunt wordt naar het Zuiden verlegd. Dit 
gaat gepaard met wegafsluitingen en rijstrookafzettingen. 
- Fase 3 - bouwen kunstwerk Viaductweg - Noord deel 1( funderingen voor landhoofden 
en tussensteunpunten)- uitvoering van 11 november t/m 20 december a.s. De 
Meerssenerweg - Noord wordt  gedurende de gehele fase afgesloten tot aan de Kasteel 
Bleienbeekstraat. Op de Viaductweg zijn per rijrichting slechts 2 rijstroken beschikbaar. 
Het platform maakt zich zorgen over de doorstroming. Volgens de verkeersdeskundigen 
moet dat geen probleem zijn. 
-Fase 4 - bouwen kunstwerk Viaductweg Noord deel 2 - bouwtijd van 20 december 2013 
tot november 2014. Meerssenerweg Noord weer open. 
- Fase 5 - bouwen kunstwerk Viaductweg Zuid - duur van november 2014 tot november 
2015. Gedurende een nader te bepalen weekend wordt de kruising naar het Noorden 
verlegd. 
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