19 mei en 25 juni organiseerde Ondernemend
Wyck bijeenkomsten m.b.t. de kwaliteitsimpuls Wyck en de fietsenstalling bij het station.
Via http://ondernemendwyck.nl/alvs/ kunt u de presentaties inzien.
6 juli vond de bijeenkomst plaats waar ideeën gepresenteerd werden over de herinrichting van de
Stationsstraat. De vervolg bijeenkomst vindt plaats op
22 juli as. bij Boulevard, van 18:30 tot ca. 19:30 uur. Iedereen is welkom!

Cörversplein: vanaf 6 juli mogen geen scooters meer over de ServaasbrugCörversplein-Oeverwal rijden. Handhaving zal streng blijven optreden. Dit alles in goed overleg
tussen gemeente Maastricht, Buurtplatform Wyck en
Ondernemend Wyck.

Werkzaamheden 2015 nabij noordelijke tunnelmond:
Van 4 t/m 7 september zal de A2 richting Eindhoven worden afgesloten. Het verkeer zal via Heerlen
naar het Noorden moeten rijden. Bekijk hier de plattegrond
AFGELAST: Op 18 en 19 september volgt een afsluiting van de A2 naar het Noorden; omleiding via
Heerlen.
AFGELAST: Op 20 en 21 september tot 06:00 uur volgt een afsluiting van de A79 naar Heerlen;
omleiding via Geleen.
Een en ander betekent dat eind 2015 de hele nieuwe infrastructuur, inclusief de tunnel gereed zal
zijn.Tot en met maart 2016 volgen het testen van alle tunnelsystemen. Daarna gaan o.m. de
hulpdiensten uitgebreid oefenen.
Vanaf november 2016 t/m februari 2017 volgt ten slotte de gefaseerde ingebruikneming van het hele
plan, te beginnen met de onderste tunnelbuizen.
Hier kunt u de film bekijken, waarin op een zeer inzichtelijke manier het hele verkeerssysteem na de
openstelling

Afrekenen met winkeldieven!? Lees bijgevoegde flyer en meldt je aan
bij www.afrekenenmetwinkeldieven.nl.
Via onze https://www.facebook.com/ondernemendwyck zijn er foto’s van indringer/dieven gepost,
(met dank aan ondernemers). In hele korte tijd was er een bereik van ruim 28.000.

Wycker Brugstraat: een aantal ondernemers had 03 juni jl.
overleg waar o.a. gesproken werd over de openstelling winkels. Dit onderwerp wordt
i.s.m. Centrummanagement Maastricht na de zomer in de vorm van een enquête breed
behandeld. Ondernemend Wyck zal bij u navragen wat de behoefte is. Het past tevens in de discussie
en de evaluatie bij gemeente Maastricht over de verruiming van de winkeltijden in het algemeen.
(zondag openstelling, verlate openingstijden, koopavonden)

Nieuw in Wyck: chinees massage, Hamburgeria, Waar, Bayer.

