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VOORSTEL � Ondernemers betalen kosten � ‘Plannen zo snel mogelijk in praktijk brengen als gemeente meewerkt’

door Ruud Maas

MAASTRICHT – Met een glazen
bloemenkiosk, fontein, groene
fietsenstallingen, ‘mini-VVV’ en
extra terrassen wil Onderne-
mers Initiatief Wyck (OIW) de
entree van Maastricht vanuit het
station aantrekkelijker maken.

Dat zegt OIW-voorzitter Sheila
Oroschin. De afgelopen tijd zijn
plannen bedacht die wat haar be-
treft zo snel mogelijk in de praktijk
gebracht worden. Geld van de ge-
meente is daarvoor niet nodig, on-
dernemers betalen de kosten.

Op de kop van de Stationsstraat
moet een gastvrije ontvangst ko-
men, met „een schitterend terras”.
Grand Hotel de L’Empereur, Boule-
vard en China City willen dat
graag. In een schets spreken ze van
flanerende mensen, gezellig gekeu-
vel, een bourgondische uitstraling
en een verlevendiging van de
buurt. Mogelijk verdwijnen op die
plaats twaalf parkeerplekken. Ook
moet er een kiosk, een ‘mini-VVV’
komen. Daar worden toeristen wel-
kom geheten en krijgen ze informa-
tie over bezienswaardigheden.

Ook wordt gedacht aan een groe-
ne fietsenstalling, die door Rode-
rick van Rooijen en Imijes Selanno
van Buro van Rooijen is ontwor-
pen. Het plan is om over fietsenrek-
ken een stellage te plaatsen met bij-
voorbeeld vetplanten. Op die ma-
nier worden ‘rommelige rekken’
aan het zicht onttrokken en ont-
staat daarnaast een groene loper
vanaf het station richting de
Sint-Servaasbrug. „We willen graag
meer groen dan stalen rossen zien.
Het groen kan onderhouden wor-
den door The Masters, jongeren die
‘anders’ zijn, en zij kunnen er ook
voor zorgen dat weesfietsen een
tweede leven krijgen. Oude fietsen

worden opgeknapt en - tegen beta-
ling van een borg - aan studenten
gegeven. Bezoekers worden via de
groene loper door Wyck geleid,
ook richting zijstraten.”

OIW wil daarnaast de Percée her-
inrichten met een fontein en een
glazen bloemenkiosk. „Zoals je die

in Frankrijk ziet. Door de bloemen-
winkel die er nu staat, heb je geen
uitzicht op de Sint-Servaasbrug.
Dat is jammer.”

„Een optimale invulling” van
Plein 1992/de Ruiterij staat daar-
naast op het verlanglijstje. „De Rui-
terij is een tochtgat en dat willen

we niet.” Oroschin wil op het plein
speciaal ontworpen tafels plaatsen.
Die moeten de verbindingen tus-
sen bewoners, ondernemers en in-
stellingen symboliseren. „Men kan
‘Aan Tafel’ - zoals het project heet -
afspreken of aanschuiven bij een
toevallige ontmoeting.” Ook ijvert

OIW al enige tijd voor bewegwijze-
ring zodat mensen veel beter dan
nu de weg kunnen vinden naar cul-
turele instellingen zoals Bonnefan-
tenmuseum, Centre Céramique of
NAiM/Bureau Europa. „Al deze
plannen zijn wat ons betreft zo ge-
piept, als de gemeente meewerkt.”
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