De nieuwe entrée van Maastricht???!
De mening van andere ondernemers in de straat:
“Maastricht verdient een betere entrée.”
“Een eerste blik op de stad wordt een stuk vriendelijker en zet meteen de toon.
Een duidelijke verrijking. Er blijven voldoende parkeerplaatsen. Zeker doen.”
“Het lijkt me een prachtig gezicht als je het station verlaat en direct op een
aantrekkelijk terras met genietende mensen kijkt. Dat is nog eens een warm
welkom in Maastricht!”

“Ik ben van mening dat hierdoor meer sfeer en beleving wordt toegevoegd aan de
entree van de stad waardoor gasten al direct bij binnenkomst in Wyck zullen
onthaasten en niet snel de brug over sprinten. Dit zal ongetwijfeld alle Wyckse
ondernemers ten goede komen.”
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Nu!!

Geparkeerde auto’s, rommelige uitstraling, stress, “blik” op straat, rotzooi, niet ‘sjiek’

Ooit?!

Terrasjes, flanerende mensen, gezellig gekeuvel, bourgondische uitstraling,
“Maastricht Terrasenstad van Nederland”, een entree naar de stad die past bij
Maastricht, verlevendiging van de buurt (ook ‘s avonds)
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Bezwaren:!
Onveilige situatie!

In tegenstelling tot wat in eerste instantie wordt gedacht zal de verkeersveiligheid alleen maar toenemen met een
terras. Denk alleen maar eens aan het aantal oversteekmomenten om een kaartje te kopen en dat achter het raam te
leggen. Verder kan nu achter elke geparkeerde auto overgestoken worden. Met een terras is dat veel overzichtelijker
te maken met bijvoorbeeld bloembakken. De situatie met een terras is dus zelfs overzichtelijker en veiliger!

Verlies aan parkeerplaatsen!
Parkeerplaatsen zijn ook voor onze zaken van groot belang. Gedurende de zomermaanden vervallen ca. 12
parkeerplaatsen aan de kop van de Stationsstraat. Deze zijn echter ruimschoots gecompenseerd door de
parkeergarage De Colonel en door de P&R parkeerplaats die ook nog eens uitgebreid gaat worden de komende tijd.

Zaterdagmarkt!
De zaterdagmarkt kan wat ons betreft gewoon blijven bestaan. Wij zullen op zaterdag ons terras opruimen. Wellicht
kan er op termijn gekeken worden naar een eventuele verplaatsing van de markt.
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Conclusie:!

De realisatie van een terras in het middenstuk op de kop van de Stationsstraat zou een positieve verbetering zijn van
de uitstraling van Wyck, met name van het Stationsgebied. Nieuwe ondernemers zullen sneller voor de vestiging in de
Stationsstraat of omliggende straten kiezen. Ondanks het feit dat er 12 parkeerplaatsen gedurende de
zomermaanden komen te vervallen blijven er voldoende parkeerplaatsen over in de directe omgeving. De entree van
Maastricht krijgt met een terras het uiterlijk dat bij de stad past. Terrassen, gezelligheid en eten en drinken in de
buitenlucht. Nu zien de bezoekers aan onze stad enkel geparkeerde auto’s en concluderen hieruit dat dit nog niet
Maastricht is. Ze gaan dus massaal naar de overkant van de Maas.

De verkeersveiligheid zal er door de realisatie van een terras op vooruit gaan. Dit in tegenstelling tot wat in eerste
instantie wellicht wordt verwacht. Uiteraard zijn er ook economische belangen voor de 3 ondernemingen maar de
overige ondernemingen in de straat zullen hier uiteindelijk ook van profiteren!
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