
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O.I.W. 

 Het O.I.W. is momenteel actief met de volgende items: 
* Inventarisatie onder de leden met betrekking tot wenselijkheid en interesse inzake 
uitbreiding groenvoorziening 
* Leegstaande panden willen we graag zo snel mogelijk weer (tijdelijk) gevuld zien. Hebt 
u interesse om uw onderneming extra onder de aandacht te brengen?. Meldt u bij 
info@oiw-wyckmaastricht.nl Het secretariaat kan u meer informatie geven over de 
beschikbaarheid van panden en over de voorwaarden. 
* ‘Deregulering’ in de Rechtst(r)aat is een feit: onder strikte voorwaarden mogen 
ondernemers in de Rechtstraat op de koopzondagen uitstallen. Dit is een proef voor de 
gehele buurt. (Ondernemers in de Rechtstraat hebben daarnaast op eigen initiatief een 
bijeenkomst gehad om tot ‘geSAMENlijke’ afspraken te komen en nog sterker naar 
buiten te treden. Wordt vervolgd!) 
* ‘Deregulering’ = meer service, minder regels. Via onze site  
www.oiw-wyckmaastricht.nl  leest u meer informatie hierover 
* Magisch Maastricht 2013: het projectteam is vorige maand begonnen met de 
organisatie van Magisch Maastricht in Wyck/Céramique. Hebt u ideeën? Kunt u mee 
helpen? Wilt u sponsoren? Hebt u muzikale- of acteertalenten? Meldt het aan het 
secretariaat, via info@oiw-wyckmaastricht.nl 
* Het O.I.W. steunt het nieuwe initiatief ‘Wyck Live’. Op vrijdag 7 juni a.s. wordt door 
jonge ondernemers een nieuw initiatief georganiseerd. Hierdoor steunen ze het goede 
doel ‘Stichting Pimma’ en tevens starten ze hiermee een terugkerend evenement in 
Wyck om ons stadsdeel (nog) meer onder de aandacht te brengen bij inwoners en  
bezoekers van Maastricht. Meer informatie hierover volgt spoedig. 
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Stallingsverbod voor brommers op Plein 1992 

 
Bron: verslaggever De Limburger. 
MAASTRICHT – Scooters en brommers mogen met ingang van 1 juni 2013 niet meer 
worden gestald op Plein 1992. Op dit moment geldt al een stallingverbod voor de avond 
en nacht tussen 19.00 uur en 7.00 uur op het Maastrichtse plein. Vanaf 1 juni wordt het 
stallingsverbod uitgebreid naar 24 uur per dag. Omwonenden klagen al jaren over de 
overlast van scooters en brommers op het plein. Tot laat in de nacht scheurden de 
tweewieler af en aan, met de nodige klachten van pleinbewoners tot gevolg. De 
gemeente voerde een inrijverbod voor scooters en brommers in, maar de controle bleek 
vrijwel kansloos, omdat scooterrijders op heterdaad moeten worden betrapt. Het 
instellen van het stallingsverbod in de avonduren in juli 2010 bood welsoelaas. 
Bewoners constateren dat de overlast in die uren aanzienlijk is terug gedrongen. Toch 
was dat voor de omwonenden nog niet voldoende. In februari van dit jaar drongen ze bij 
het stadsbestuur aan op een algeheel stallingsverbod op Plein 1992. De bewoners 
claimden dat de overlast weliswaar was afgenomen, maar dat het probleem voor hen 
nog niet helemaal was opgelost. Omdat scooters overdag wel mochten parkeren bij de 
winkelstrip, was het volgens het buurtplatform ‘onduidelijkheid troef’, zeker omdat er 
volgens de bewoners nauwelijks werd gehandhaafd op het scooterverbod. Ze vroegen 
de gemeente een algeheel scooterverbod in te voeren omdat de overlast ‘onacceptabele 
vormen’ begon aan te nemen, zo schreef het buurtplatform aan de gemeente. Het 
stadsbestuur honoreert die wens nu. Wethouder Albert Nuss (PvdA, mobiliteit): „Met 
deze relatief eenvoudige ingreep komen we tegemoet aan de wensen van de 
omwonenden. De maatregel heeft zijn effect in de avonduren al bewezen. Ik ga er van uit 
dat de maatregel bij gaat dragen aan een prettiger verblijfs- en woonklimaat op Plein 
1992.” Om brommer- en scooterrijders toch de mogelijkheid te geven in de buurt van 
Plein 1992 te parkeren, wordt voor het Centre Céramique aan de Avenue Céramique een 
extra voorziening gecreëerd. De planning is om deze stalling met beugels ook uiterlijk 1 
juni 2013 gereed te hebben. 
 
Uitnodiging 
U bent van harte welkomop de bijeenkomst van MKB ‘Ondernemen doe je niet alleen’ op 
27 mei a.s. Onderaan deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan. 
U kunt zich op dit moment aanmelden via het 
mailadres: info@mkbmaastrichtheuvelland.nl 
Binnenkort is alle informatie over dit evenement te volgen via de 
website: www.themixedzone.nl  
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MKB Maastricht Heuvelland+B2B ZZL 

 

Ondernemen doe je niet alleen 
  
MKB Maastricht Heuvelland nodigt u van harte uit 
voor een unieke ondernemersbijeenkomst. 
Een vernieuwend event waarbij ruim aandacht is voor 
ambitieuze en gepassioneerde ondernemers. Daar bent 
u toch zeker ook bij! 
  
Maandag 27 mei 2013 van 18.30 tot 22.00 uur in het 
Stadhuis van Maastricht 
  
Tijdens deze meeting staat het ondernemerschap, in relatie tot verbinding, centraal. “Kom 
uit je bedrijf, zoek anderen ondernemers op en challenge”. Proef samen met ons welke de 
kansen voor u zijn. Dus: initieer, informeer, enthousiasmeer, verbindt én sprankel. Dat alles 
staat centraal op deze manifestatie met als leidend thema: Ondernemen doe je niet alleen. 
Of het nu gaat om het creëren van een ondernemende sfeer, het laten ervaren dat 
verbondenheid met MKB organisaties een duidelijke meerwaarde heeft of dat ondernemers 
onderling veel meer voor elkaar kunnen betekenen, graag staat MKB Maastricht 
Heuvelland, afdeling en businessclub u hierbij terzijde. Het programma is uitermate 
gevarieerd van opzet en er is voldoende  ruimte om met elkaar in een prettige sfeer onder 
het genot van een hapje en een drankje contacten te leggen en te verstevigen.. Ook zal kort 
stil worden gestaan bij het 100-jarig bestaan van MKB Limburg. 
  
Locatie: Stadhuis Maastricht, Markt 78, 6211 CL Maastricht. 
Er is voldoende gelegenheid tot parkeren (evt. parkeergarage Mosae Forum) rond het 
Stadhuis. 
Programma            Ondernemen doe je niet alleen. 
18.30 – 19.00         Ontvangst in de centrale hal 
19.00 – 19.30         Welkomst woord door de heer André Willems, wethouder Maastricht. 
De heer Wil Houben, directeur Kamer van Koophandel Limburg, houdt als moderator een 
kort interview met Ruud Koppens, voorzitter MKB-Limburg, Rob Albertz, voorzitter 
Afdeling MKB Maastricht  Heuvelland en Joyce Verheijden, voorzitter Businessclub ZZL.  
19.30 - 20.15          Ludo Daems verzorgt een prikkelende en beproefde inleiding: 
Ondernemen met Passie. 
20.15 - 20.45          Het Reflexionsinitiatief: verborgen parels en bijzonder ondernemers-elan 
in Maastricht Heuvelland. Een reeks van uitermate interactieve en verrassende 
bedrijfsbezoeken. 
Introductie van een onderscheidende aanpak, voor en door MKB ondernemers. 
20.45 – 22.00         Netwerkborrel. 
22.00                      Afsluiting. 
Aanmelden: graag vóór 1 mei a.s. 
ALLE MKB ondernemers zijn meer dan welkom! Deze bijeenkomst staat juist ook open 
voor ondernemers die sceptisch zijn ten aanzien van bijeenkomsten, events en 
netwerkactiviteiten. Durf jij wel te komen en actief deel te nemen? Dus geen MKB lid maar 
wel geïnteresseerd en geprikkeld om te komen? Meld u zich dan aan via de website van 

 

 

 

http://www.mkblimburg.nl/b2bclubs.html?id=8&aid=1657&s=activiteiten&actie=inschrijven


MKB-Limburg door te klikken op: ik ben gast en de gevraagde gegevens in te vullen. 
Inschrijfoverzicht bekijken? klik hier. 
Organisatie: Bestuur en Businessclub MKB Maastricht Heuvelland. 
  

 
Voor vragen of opmerkingen, mail naar info@mkblimburg.nl 
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