
 
 

Overlast in Wyck 
Het is belangrijk dat zowel ondernemers als bewoners élke keer, zo nodig élke dag 
melding maken bij het drugsmeldpunt van gemeente Maastricht via: 
043- 350.51.11 of via Drugsoverlast melden via het online formulier. Alleen zó kan een 
zgn. dossier worden opgebouwd en er actie op worden genomen. 
De werkgroep Kwaliteitsimpuls Wyck heeft ook veiligheid op de agenda staan. 
 

 30maart jl. was de bijeenkomst over (geen) afval in de 
Rechtstraat. Deze overlast geldt uiteraard voor heel Wyck. Het verslag is na te lezen 
via: http://ondernemendwyck.nl/media/het-lezen-waard/ 
Momenteel werken we aan een opzet voor een enquête en aan een "bidbook" om 
offertes aan te vragen bij afval verwerkingsbedrijven. 
Binnenkort ontvangt U bericht om de enquête online in te vullen. We vragen U dringend 
om deze ook daadwerkelijk in te vullen. Hoe meer ondernemers invullen, hoe duidelijker 
de wensen en de eisen worden. 
  
 
   
 

http://www.gemeentemaastricht.nl/inwoners/melden-drugsoverlast/formulier-drugsmeldpunt/
http://ondernemendwyck.nl/media/het-lezen-waard/


Sinds de naamswijziging, het aanpassen 
van het beleid van Ondernemend Wyck en het feit 
dat lidmaatschapspasjes van Ondernemers Initiatief Wyck geen toegevoegde waarde 
meer hadden, zijn deze pasjes niet meer geldig. Het bestuur is bezig in bredere zin te 
onderzoeken of er door collectieve inkoop voordelen voor ondernemers in Wyck te 
realiseren zijn. Wordt vervolgd. 
Het beleid van Ondernemend Wyck is vastgesteld op 5 speerpunten waaraan het bestuur 
hard aan het werken is. Deze kun je nalezen via onze site: http://ondernemendwyck.nl/ 

Le Cabinet Maastricht (therapeute/coach); Noir 
(2e zaak nu met schoenen/tassen); Park Lane. Verder zijn er een nieuwe uitbaters in het 
Brand Beer Hoes en bij Kaldi.Bij één van onze donateurs Pinxt kunnen gratis de chalets 
gestald worden, hartelijk dank hiervoor. Tevens is er een nieuwe overeenkomst met 
Pinxt gesloten. Neem gerust rechtstreeks met hun contact op.  
 

Ter informatie: 
Promotie voor Maastricht 
Wyck: http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/servicezeit/videofuer106.html 
De site is aangevuld met een nieuw item ‘Bijeenkomsten van derden’, te lezen 
via:http://ondernemendwyck.nl/media/het-lezen-waard/ 
In het belang van Wyck worden de leden van Ondernemend Wyck uitgenodigd voor ‘Duurzame 
Stedelijke Distributie’ op 12 juni a.s. Lees meer via de link 
http://www.elc-limburg.nl/agenda/26-evenementen/40-community-duurzame-stedelijke-distributie  
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