
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen in Wyck/Céramique 

Ondernemer van de maand april: Bloemenkiosk ’t Pleintje: Ze 
staan er in weer & wind, ook tijdens de lange en koude wintermaanden. De kiosk is 
karakteristiek voor dit stukje Wyck. Ze hebben altijd verse bloemen van goede kwaliteit 
en ze leveren een goede, gastvrije service. Ook hebben ze mooie plannen voor een nóg 
betere uitstraling op het Wyckse plein 'De Percée'. 

Het volgende bericht is afkomstig van het 
buurtplatform Céramique: Afgelopen dinsdag heeft het college besloten  de APV aan te 
passen en het stallingsverbod op Plein 1992 voor brom- en snorfietsen naar 24 uur per 
dag uit te breiden. 
Door dit besluit zullen de onderborden worden aangepast. Ook zal de bromfietsbeugel 
bij de helling worden geplaatst, om de bromfietsen een stallingsplek aan te bieden. Dit 
zal binnen 6 weken worden uitgevoerd. Voor het uitbreiden van de stallings-
mogelijkheden op het plein en bij de ingang van CC wordt nog een collegenota 
voorbereid. 

Parijs, Londen, New York en nu ook in Maastricht: 
Wederom een nieuwe loot aan het kwaliteitsmerk Wijck: Afgelopen week hebben we 
een nieuwe collega mogen welkom heten die met naam en faam bijdraagt aan de 
promotie van Wyck. In e Stationsstraat heeft ‘Collection Pierre’ haar deuren geopend 
met een toonzaal aan top meubelen. 
Loop er eens binnen om kennis te maken! 



Gelezen in Maastricht Dichtbij: Mensen let op. Na alarmerende 
berichten uit België over valse briefjes van 50 euro, komen ook in Nederlands-Limburg 
de eerste berichten binnen over mensen die zijn opgelicht met valse bankbiljetten.  
 
Cultuur 
* Centre Céramique: Taxatiemiddag van Maastrichts glas, zondag 21 april 14.00 uur. 
Bent u in de jaren 50/60 getrouwd? Dan is de kans groot dat u nog iets in de kast heeft 
staan van de Maastrichtse Kristalunie.  Frans van der Tier en Herman Peeters zijn 
specialisten op het gebied van 20ste eeuws glas en zitten deze middag klaar om dit te 
taxeren. Deelname is gratis, max. 2 objecten per persoon.   
Meer informatie over activiteiten van Centre Ceramique via: www.centreceramique.nl 
* Bonnefantenmuseum: RTV Maastricht maakte over het Museumweekend een leuke 
reportage. Deze is hier te zien 
 
Blijf op de hoogte  
* Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden op de A2, klik op de volgende link: 
www.a2maastricht.nl  
 
Overig 
  

Het wordt tijd om u te informeren over de voortgang van het initiatief: 
“sale starts 1 juli”. Het merendeel is vóór het initiatief om met elkaar af te spreken de 
sale datum te laten starten op 1 juli, maar er worden ook argumenten gebruikt tegen het 
initiatief zoals het hoort in een gezonde discussie. De hoofdvraag van veel voorstanders 
is: Goed initiatief, maar hoe kunnen we dit ook daadwerkelijk bewerkstelligen? Voor 
meer informatie en uw contact kunt u klikken op de volgende link: 
http://www.facebook.com/pages/Sale-Starts-1-juli/194336940689991 
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