
 
 
 
 
 
 Nieuwjaarsborrel van Wyckse ondernemers  

 
Stichting Cörversplein heeft samen met William Bartels Promotion de Nieuwjaars borrel 
voor de Wyckse ondernemers georganiseerd op 14 januari jl. Hierbij een kort verslag: 
http://www.dichtbij.nl/maastricht/zakelijk/artikel/2603264/video-wyckse-
ondernemers-willen-een-echt-corversplein.aspx 
M.b.t. de plannen van het Cörversplein, kunt u het volgende filmpje bekijken: 
 http://www.youtube.com/watch?v=-30wwA-cLE4 
 
Verruiming Winkeltijden/Koopzondagen 

           
* Dinsdag 22 januari staat ‘Winkeltijden’ op de agenda van de Raad! 
* Geschreven in ‘Maastricht Dichtbij’: Er zijn wat kleine rimpelingen, maar we kunnen 
binnenkort elke zondag 'naar de stad' 
* Hierbij treft u het artikel aan van de Limburger: Koopzondagen, Lobby vol emoties 
door John Hoofs: Winkelvrijheid beroert Maastricht. Dinsdag was het een komen en 
gaan van pleitbezorgers voor 52 koopzondagen. ‘Een folder voor Maasmechelen? 
Absurd!’ Een volgepakte publieke tribune die applaudisseert voor een wethouder? In 
Maastricht was het ondenkbare dinsdag werkelijkheid. De gelukkige: John Aarts, 
portefeuillehouder Stedelijke Economie. Na zes weken absentie vanwege een operatie 
aan een knie voelde zijn rentree ongetwijfeld als een warm bad, toen 
hij na een gloedvol en emotioneel betoog vóór winkelvrijheid in zijn stad onder 
begeleiding van 
uitbundig geklap zijn stoel achter de collegetafel weer opzocht. Dergelijke bijval voor 
een bestuurder 
is een zeldzaamheid in Maastricht, waar hoon en misbaar voor dienaren van de publieke 
zaak 
schering en inslag zijn. 
Het onderwerp beroert de stad al weken: gaat Maastricht 52 zondagen per jaar open of 
niet? Voor- en tegenstanders buitelen sindsdien over elkaar heen. Dinsdag moet de 
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kogel door de kerk, en het heeft er de schijn van dat winkelvrijheid het gaat winnen van 
de rem die nu staat op 
ondernemerschap. Liefst zeventien insprekers meldden zich om hun mening te geven 
over het 
Raadsvoorstel, dat rust op het al even indrukwekkende aantal van zeventien bijlagen. 
Werkelijk alles is tegen het licht gehouden. Geen stem bleef ongehoord. Burgemeester 
en Wethouders besloten –na lang geworstel – unaniem een zeer brede lobby voor 
verruiming van de winkeltijden te omarmen. De bijval werd dinsdag geschraagd door 
zestien van de zeventien insprekers, voorwaar ook al bijzonder. Paul Rutten van 
actiegroep Klaor Loch was met zijn fel verwoorde afkeuring van het plan een eenzaam 
man. Grootwinkelbedrijf, jonge ondernemers, studenten, VVV, hoteliers, pandeigenaren, 
centrummanagement, eensgezind en soms emotioneel riepen ze op om te begrijpen dat 
winkelgedrag anno 2013 totaal anders is dan vijf jaar geleden. De consument bepaalt, 
niet omgekeerd. Wie in Maastricht op zondag winkels gesloten vindt, gaat naar elders. 
Doodzonde als het economisch beroerd gaat en banen op de tocht staan, was breed te 
horen. Aarts hoorde 
hoofdschuddend aan dat hotelgasten een foldertje van de outletcentra in Maasmechelen 
of Roermond in de handen gedrukt krijgen als ze op zondagochtenden aan de receptie 
vragen waar 
winkels open zijn. „Absurd! Naar Maasmechelen sturen? Dan missen we toch wat? Grijp 
die kans: de economische vitaliteit van onze binnenstad staat op het spel.” Applaus! 
- De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling heeft de gemeenteraad van 
Maastricht met klem verzocht het voorgenomen besluit om 52 koopzondagen toe te 
staan op te schorten. De Stichting komt met name op voor de belangen van de kleine 
zelfstandige winkeliers. Om het gehele artikel te lezen, klik op de volgende link:  
Stichting vraagt raad Maastricht om opschorting besluit 52 koopzondagen 
Zo zijn er uiteraard meer artikelen. Hierbij een aantal: 
Klik op de volgende links:  
52 koupzoondaog? Gekke op dat stadhoes! Brede bijval voor Bert Garnier na Facebook-
oproep 
OPINIE: Bekrompen econoom citeert Vijftiger in discussie over koopzondagen 
Ingezonden brief door VBM (Vrienden Binnenstad Maastricht): zie bijlage 
 
TEFAF vlaggen in Wyck 

In de vorige nieuwsbrief hadden wij u 
geïnformeerd dat O.I.W. zou zorgdragen voor de aankoop en ophanging van de TEFAF 
vlaggen. Wij hebben nu echter via het V.V.V. het geweldige nieuws ontvangen dat 
Gemeente Maastricht buiten de algemene citydressing ook 300 vlaggen zullen laten 
ophangen door MTB in de binnenstad. Dat betekent voor Wyck dat de vaste punten in de 
Stationsstraat, Wyckerbrugstraat en Rechtstraat door Gemeente Maastricht wordt 
georganiseerd. 
Geweldig bedankt! 
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Oplossing voor de fietsenstallingen nadert? 

 
ProRail draagt ook een oplossing aan voor het probleem ‘fietsenstalling’. Voor meer 
informatie, klik op de volgende link: ProRail presenteert revolutionair fietsenrek 
Zo is het O.I.W. ook bezig naar het zoeken van een oplossing i.s.m. Buro van Rooijen: ‘De 
Groene Fietsenstalling’. 
Eén van onze leden heeft de volgende foto’s naar het secretariaat gestuurd. Handhaving 
ruimt fietsen op. Een goed begin van 2013! Gemeente: hartelijk dank hiervoor 

 
 
Oorkonde voor ‘The Masters’ 

Uit handen van Theo Coenegracht heeft Sheila Oroschin een 
oorkonde ontvangen tijdens de nieuwjaarsreceptie van Koninklijk Horeca Nederland. Zij 
heeft door haar project ‘The Masters’ jongeren een veilig thuis gegeven in Wyck. Zij heeft 
hun ook de mogelijkheid gegeven om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen in het belang 
van hun zelfstandige toekomst. Zo hebben meerdere ‘Masters’ hun ervaringen opgedaan 
in de Horeca. 
(foto Per se Wyck) 
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Cultuur 

Persbericht: Met ingang van heden verandert de naam van de 
eigen theaterzaal van Toneelgroep Maastricht van Derlon Theater in de Bordenhal. 
Op 31 december 2012 liep het sponsorcontract af met de naamgever van de zaal, Derlon 
Hotel. Toneelgroep Maastricht is Derlon Hotel zeer erkentelijk voor de jarenlange 
financiële steun. Het gezelschap heeft ervoor gekozen het pand aan het Plein 1992 nu 
haar oorspronkelijke naam terug te geven. 
De Bordenhal behoorde ooit tot de Société Céramique, het grote fabrieksterrein van de  
aardewerkindustrie aan de zuidoostelijke Maasoever. In deze hal, gebouwd omstreeks 
1880, werd tot ver in de twintigste eeuw serviesgoed met de hand beschilderd. Door het 
glazen dak van de hal kwam het juiste licht binnen voor dit precieze handwerk. 
In het kader van de herinrichting van het oude Céramique fabrieksterrein is de hal eind 
jaren ‘90 door architect Jo Coenen verbouwd. Aan de buitenkant is de oorspronkelijke 
architectuur zoveel mogelijk intact gelaten, binnen verrees een moderne, 
multifunctionele "vlakke vloer" zaal met 200 zitplaatsen.  
Toneelgroep Maastricht repeteert en speelt hier haar voorstellingen. De eerstkomende 
première die in de Bordenhal zal plaatsvinden is Burgerwacht, op zaterdag 16 maart 
2013. Dit is de Nederlandse première van een nieuwe komedie van de beroemde Britse 
toneelschrijver Alan Ayckbourn.  

Persbericht: Toneelgroep Maastricht speelt de Nederlandse première 
van een zeer recente Alan Ayckbourn: Burgerwacht. Op 16 maart 2013 brengt 
Toneelgroep Maastricht in de Bordenhal de Nederlandse première van Burgerwacht 
(Neighbourhood Watch), een recent stuk uit 2011 van de befaamde Engelse 
toneelschrijver Alan Ayckbourn. Jeroen van den Berg vertaalt en regisseert deze zwarte 
komedie. Meer informatie is te vinden via de site: www.toneelgroepmaastricht.nl  (foto:  
Ben van Duin) 

De maandkalender van het Bonnefantenmuseum 
kunt u lezen via bonnefantenmuseum maastricht 
 

http://www.toneelgroepmaastricht.nl/
http://www.bonnefanten.nl/


TEFAF ook voor de Antiquariaten in Wyck/Céramique 
De Maastricht Antiquarian Book & Print Fair 2013 breidt uit naar een driedaags 
evenement in de Sint Janskerk aan het Vrijthof. De zondag wordt toegevoegd aan de beurs, 
die wordt gehouden op 15, 16 en 17 maart, tevens het eerste weekeinde van de wereldwijd 
vermaarde kunst- en 
antiekbeurs TEFAF. Toevoeging van de extra dag betekent dat de beurs ‘volwassen’ 
wordt, vindt voorzitter Ton Stille van het organiserend comité van Maastrichtse 
antiquaren. Hij verwacht op zondag 17 maart veel publiek, omdat dan vanwege de TEFAF 
de winkels in het centrum 
open zullen zijn. 
Dertig gerenommeerde antiquarenhuizen hebben hun medewerking aan de beurs 
toegezegd, waardoor het aanbod boeken en prenten gevarieerd en kwalitatief hoogstaand 
zal zijn. 
Het culturele nevenprogramma van de Maastricht Antiquarian Book & Print Fair richt de 
aandacht op de roerige jaren zestig van de vorige eeuw, de zogenaamde Provo-tijd, waarin 
jongeren te 
hoop liepen tegen de gevestigde orde. Ook Maastricht kende een Provo-afdeling, die met 
regelmaat bijeenkomsten organiseerde bij het beeldje van de Mestreechter Geis 
aan de Vissersmaas. Een expositie met foto’s, affiches en andere parafernalia wordt 
ingericht bij Team Notarissen aan Avenue Céramique.  
 
Algemene berichten 
- Kruispunt Scharnerweg afgesloten van 3 maart tot 11 mei 2013. Voor meer informatie 
ga naar  www.a2maastricht.nl  en/of naar 
http://www.dichtbij.nl/maastricht/auto/artikel/2606151/video-kruispunt-
scharnerweg-tien-weken-helemaal-dicht-vanwege-nieuwe-brug-a2tunnel.aspx 
- Wenst u de informatiebrief van Kamer van Koophandel te lezen, klik dan hier! 
 

http://create.sendtex.be/121/?m1=sffbhxykh1c0x1dllh0dpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://www.a2maastricht.nl/
http://www.dichtbij.nl/maastricht/auto/artikel/2606151/video-kruispunt-scharnerweg-tien-weken-helemaal-dicht-vanwege-nieuwe-brug-a2tunnel.aspx
http://www.dichtbij.nl/maastricht/auto/artikel/2606151/video-kruispunt-scharnerweg-tien-weken-helemaal-dicht-vanwege-nieuwe-brug-a2tunnel.aspx
http://lyris.kvk.nl/t/10125400/7891278/12806/257/

