
 
 
 
 
 
 
Koninginnedag 

Dinsdag 30 april is het de laatste Koninginnedag. Graag willen 
wij inventariseren of Wyck dan geopend is voor het publiek. Zo ja, zou u het als ondernemer 
het op prijs stellen om SAMEN! iets bijzonders te organiseren? Graag vernemen wij uw 
ideeën. 
 
Ontwikkeling in Wyck/Céramique 

Leegstaande panden: ook dit komt voor in Wyck/Céramique. Wij kunnen de wijk mooi 
houden door bij leegstaande panden een etalage in te richten. Het O.I.W. kan u in contact 
brengen met de eigenaar van het pand, zodat u toegang krijgt.  
De rest is geheel aan uzelf; u kunt het in eigen stijl inrichten of bijv. een grote poster 
(inpandig) ophangen. Het brengt extra aandacht aan uw onderneming. Of regel SAMEN! 
met de buren een gezamenlijke actie.  
Neem gerust contact op met info@oiw-wyckmaastricht.nl  

Graag willen we iedereen die gaat verbouwen of nu nog aan 
het verbouwen is vriendelijk willen verzoeken om als opdrachtgever goed om te gaan 
met de bouwbusjes en containers in m.n. de hoofdstraten in Wyck. Het brengt een 
énorme onrust onder de overige ondernemers, aangezien de busjes vaak en heel lang, 
vóór hun zaak staan. Hierdoor ondervinden de klanten hinder van. Wyck is zo bruisend 
omdat het perfect bereikbaar is voor de klanten. 
SAMEN! kunnen we wellicht tot een oplossing komen. In de binnenstad is het n.l. ook zo 
dat bouwbedrijven hun spullen ter plekke afleveren en hun vervoer ergens anders 
moeten parkeren. 
Inmiddels hebben we ook contact met de Gemeente over hoe dit beter voor iedereen 
aangepakt kan worden. 
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 Weesfietsen: ook in Wyck/Céramique. Om onze wijk mooi te 
houden, laat ons gerust weten wanneer u weet waar er nog weesfietsen staan. Wij 
sturen het dan door naar de handhavers van Gemeente Maastricht. U dient er wel 
absoluut zeker van te zijn dat het weesfietsen zijn. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 
“De gemeente Maastricht ruimt per jaar zo’n tweeduizend weesfietsen.  Handhavers 
houden maandelijks acties in het centrum en rond het station om fietsen zonder 
eigenaar die stallingen bezet houden weg te halen. Blijkt de betreffende fiets inderdaad 
een wees, wordt het rijwiel drie weken na de eerste controle weggehaald door de 
gemeente” 
(Voor het gehele artikel: zie de Limburger, vrijdag j.l. Bron: Stefan Gybels) 
 
Publiciteit voor Wyck/Céramique 

Het O.I.W. heeft i.s.m. Charlzz een advertentie geplaatst in het 
beursboekje Luik. Zij geven 1.500-2000 exemplaren weg op de beurs in Luik. De overige 
3.000 stuks worden gedistribueerd van Stavelot tot Visé. Hiermee brengen we 
Wyck/Céramique op de kaart bij de Luikenaren en omstreken. 
 
Overige 
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden op de A2, klik op de volgende 
link:  www.a2maastricht.nl  Deze week speciale aandacht voor “Kruispunt Scharnerweg: 
2 weken na afsluiting” 
hier treft u de nieuwsbrief aan van Kamer van Koophandel   
 

http://create.sendtex.be/121/?m1=y01eaxybho70xsbkcbcdpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://www.a2maastricht.nl/
http://lyris.kvk.nl/t/10129309/7974949/13178/257/

