
 
 
 
 
 
  
Ontwikkeling in Wyck 

   
 Ondernemers in de Rechtstraat bundelen hun krachten! 
Het is zover! “Een ‘vrije’ Rechtst(r)aat binnen afgesproken kaders’. Door de inzet van O.I.W. 
(Ondernemers Initiatief Wyck) is het gelukt om een mooie overeenkomst te sluiten in goede 
samenwerking met Gemeente Maastricht. 
In het kader van deregulering ‘minder regels, meer service’ start in de Rechtstraat een pilot 
van 6 maanden. Om de ondernemers meer mogelijkheden te geven hun straat 
aantrekkelijker te maken, kunnen zij op de koopzondagen vanaf 01 april hun waar ' vrij’ 
uitstallen op eigen stoep. Dit uiteraard binnen afgesproken kaders. 
Het O.I.W. doet de ‘handhaving’. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
uitstalling en de passende kwaliteit hiervan: een bankje buiten zetten? Dat bijzondere 
beeld? Een mooie stapel boeken laten zien of de laatste fashion showen? We brengen de 
winkel op straat! 
Tussentijds wordt geëvalueerd met de gemeente hoe de pilot verloopt. Met name wordt 
gekeken naar bereikbaarheid en veiligheid, vrije doorgang voor rolstoelen en kinderwagens. 
Wij vertrouwen op een groot succes! 

 Zet Wyck weer mee op de kaart van Nederland: 
STEM MEE vóór 31 maart a.s.. Stijl Maastricht is uitgeroepen tot winnaar van de 
Gemeente Maastricht. Van harte gefeliciteerd! Graag roepen we iedereen op om te 
stemmen via http://leukstewinkelverkiezing.nl/ 
Van harte welkom:  
Collection Pierre B.V. heeft 22 maart officieel haar deuren geopend in de Stationsstraat 
27A, Booren 57, Hoogbrugstraat 49 opende haar deuren op 16 maart j.l. 
Voordeel voor leden: Met de O.I.W. lidmaatschapspas kunt u gebruik maken van een 
nieuw voordeel bij Media Markt: 5% korting over het hele assortiment. Lees de 
voorwaarden op onze site Ondernemers Initiatief Wyck (O.I.W.) - Maastricht  
 
Ontvangen bericht van Wyckse ondernemer 
N.a.v. klachten over de toename van bedelaars in de Wycker Brugstraat heeft O.I.W. 
hiervan een officiële melding bij de Gemeente Maastricht gemaakt. Handhaving zal meer 
controle hierop uitvoeren.  

http://leukstewinkelverkiezing.nl/
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/


N.a.v. een melding over weesfietsen heeft O.I.W. ook hiervan  een officiële melding bij 
Gemeente Maastricht gemaakt. Handhaving zal een sticker plakken en na 8 weken tot 
verwijdering overgaan, wanneer de weesfiets er nog staat.  
 
Publiciteit voor Wyck-Céramique 
Een ‘Wyck Special’ in het magazine X-clusive van Top Shops in de maart editie. 
Ook een ‘Wyck Special’ in Chapeau! Magazine in de april-mei editie. 
En in Italië wordt Wyck eveneens ‘op de kaart’ gezet via een artikel in Bell’Europa. 
Gedurende 3 maanden kunnen reizigers met Maastricht Airlines het ‘Inflight Magazine’ 
lezen. O.I.W. heeft hierin voor u geadverteerd. 
-Meer informatie hierover treft u aan op onze website:  Ondernemers Initiatief Wyck 
(O.I.W.) - Maastricht 
  
Uitnodiging 

Centrummanagement Maastricht nodigt u uit voor de thema-
avond “Gastvrijheid Loont” op maandag 22 april aanstaande. 
In de bijlage vindt u meer informatie met betrekking tot de locatie, de tijdstippen en de 
avond zelf. 
Vergeet niet om een bevestigingsmail te sturen naar info@cmmaastricht.nl, wanneer u 
ervoor kiest deze avond bij te wonen. 
 
Cultuur 

In kader van het vrijgeven van de winkeltijden, m.a.w. de 
start van de koopzondagen vanaf Paasmaandag 1 april as., heeft Centrummanagement 
het initiatief genomen om tijdens de zondagen in de binnenstad een passend kwalitatief 
breed gevarieerd cultuurprogramma aan bezoekers van het centrum aan te bieden op 
momenten dat er nog geen of nagenoeg geen programmering plaats vindt. Of 
complementair is aan de reeds geprogrammeerde culturele activiteiten die wel 
plaatsvinden gedurende het jaar op zondag. 
  
Doelstelling van het aanvullende programma is: 
- Bijdrage leveren aan cultuur beleving van bezoekers, zowel bewoners van Maastricht 
als bezoekers van buiten onze stad; 
- Genereren van extra bezoekers aan centrum op zondag; 
- Bijdrage aan het merk en aantrekkelijkheid van Maastricht met een stimulans voor 
verblijftoerisme, onder het motto ‘Maastricht, ster onder de steden’; 
- Ondersteunt de sfeer en beleving van gastvrij Maastricht voor bezoekers; 
- Podia bieden voor cultuurparticipatie voor (amateur) gezelschappen; 
- Kandidaatschap Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 samen met de Euregio Maas-Rijn 
ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.altijdmaastricht.nl  
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 Op vertoon van een print van deze nieuwsbrief krijgt u € 
2,50,- korting per persoon (max. 4 personen). 
Toneelgroep Maastricht is één van de acht grote professionele theatergezelschappen van 
Nederland met als thuisbasis de monumentale Bordenhal (voorheen Derlon Theater) op 
Plein 1992. Op dit moment spelen zij daar de zeer actuele komedie "Burgerwacht" van Alan 
Ayckbourn. Als eerste in Nederland brengen zij dit recente stuk (2011) van deze grote Britste 
komedieschrijver voor het voetlicht.     
Tijdens een housewarming feest in een keurige, nieuwe buitenwijk klimt een jongen over 
het hek van de nieuwe bewoners Martin en Hilda. Martin weet hem hardhandig de tuin 
uit te werken. 
Het incident bevestigt wat er in de buurt al lang wordt gevoeld: de barbaren staan voor de 
poort. Onder Martin’s bezielende leiding worden er geen halve maatregelen genomen. De 
wijk wordt tegen indringers beschermd door een immens hekwerk en een dag en nacht 
patrouillerende burgerwacht. Maar al dalen de criminaliteitscijfers aanzienlijk, het 
burgerinitiatief heeft desastreuze gevolgen. 
Voor meer informatie:  www.toneelgroepmaastricht.nl 
 
Overige  
- Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de A2, klik op de volgende 
link:  www.a2maastricht.nl Het is nu ook mogelijk om via www.maastricht--‐
bereikbaar.nl/webcam real-time webcambeelden te bekijken van het A2-plangebied.  
- hier treft u de nieuwsbrief aan van Kamer van Koophandel   
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