Weer 2 Wyckse ondernemers in de ‘spotlight’
Ctrl + klik op onderstaande links voor meer informatie.
“Restaurant Beluga stijgt een plaats in Lekker”
Tuutsje vaan Teunsje: “Drie Maastrichtse snackbars in Top 100”
Uitnodiging! Iedereen is welkom
In de bijlage treft u de uitnodiging aan voor de ‘Groot-Wyck-Borrel’ op 31 oktober a.s.
Uitnodiging voor u, als inwoner van Maastricht
Zie onderstaande uitnodiging van Wethouder J. Aarts:
Graag nodig ik u, mede namens het College van Burgemeester en Wethouders, uit voor een
bijeenkomst op donderdag 22 november 2012, van 19.30 tot 21.30 uur, in het Stadhuis,
Markt 1 te Maastricht.
Onderwerp is de nieuwe economische visie en agenda van onze stad. Deze economische visie
is tot stand gekomen via diverse raadsconferenties over de belangrijkste thema’s en het
concept is bediscussieerd met de economische partners, waaronder het bedrijfsleven,
ondernemers en de kennisinstellingen.
Graag hoor ik op 22 november uw mening, als inwoner van Maastricht. Tijdens de
bijeenkomst is er mogelijkheid om vragen te stellen en aanvullingen te doen. Wat mist u in
de economische ambities van Maastricht? Welke discussiepunten bevat dit stuk volgens u en
zouden onderwerp van discussie in het college en de raad moeten zijn? Om alle vragen,
aanvullingen, opmerkingen en discussiepunten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is
ervoor gekozen om per thema een tafel in te richten waar de betrokken ambtenaren het
gesprek met u aan gaan en alle opmerkingen noteren. Ook is er een algemene tafel met een
‘wensenbord’ waar diverse aanvullingen en opmerkingen achter gelaten kunnen worden.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.30 uur
ontvangst met koffie in de hal van het stadhuis
19.30 – 19.40 uur
welkom door wethouder John Aarts
19.40 – 20.15 uur
presentatie van de concept economische visie en
economische agenda
20.15 – 21.30 uur
bezoek thematafels in de hal van het stadhuis en
gelegenheid om aanvullingen en discussiepunten achter te laten.
Gelieve u aan te melden voor vrijdag 16 november bij Petra.theunissen@maastricht.nl .
Ongeveer een week voor de bijeenkomst vindt u op onze
website http://www.maastricht.nl/web/Beleid/Beleid/Algemeen/Algemeen/B_e_l_e_i_d_a_l
_g_e_m_e_e_n-tonenop/Economische-visie.htm de meest recente versie van de economische
visie die gepresenteerd wordt op donderdag 22 november.
Met vriendelijke groet,
John Aarts, Wethouder Financiën, Economie, Personeel en Organisatie

Cultuur in Céramique
- Open Dag Bonnefantenmuseum zondag 18 november
Op zondag 18 november is de Open Dag in het Bonnefantenmuseum. Eregast dit jaar is
Mooske, de mascotte van onderwijskoepel MosaLira uit Maastricht. Leerlingen en leraren van
de MosaLira scholen bereiden voorstellingen, rondleidingen en inloopactiviteiten voor. U bent
van harte welkom van 11.00 tot 17.00 uur, toegang is gratis.
Kijk hier voor meer informatie.
- Centre Cėramique meldt met trots dat bij de competitie "Beste Bibliotheek van Nederland”
vier van de vijf sterren zijn toegekend aan de Stadsbibliotheek Maastricht. Een fantastisch
resultaat, zeker nu de bibliotheek haar 350- jarig jubileum viert.

* A2 Voortgangsbericht
Aanstaande dinsdag 30 oktober is er een A2-inloopavond voor bewoners van de wijken
Scharn, Heer, Wyckerpoort-Zuid en Wittevrouwenveld-Zuid. Tijdens deze avond - die wordt
georganiseerd volgens het principe van een infomarkt' - kunt u vrij binnenlopen tussen 19.30
en 21.30 uur. Er zijn verschillende informatiehoeken, waar u concrete vragen kunt stellen
aan de aanwezige communicatiemedewerkers en/of specialisten. Zij vertellen graag meer!
Rond half 8 is er een kort, plenair gedeelte. Op hoofdlijnen geven we u dan een overzicht
van de A2-werkzaamheden in het zuidelijk gebied.

