
 

O.I.W. Nieuwsbrief april 2014 

 
Deregulering in de Rechtstraat! 
01 april 2013 was i.s.m. gemeente Maastricht een pilot m.b.t. uitstallingen zonder vergunning op de 
koopzondagen, voor de duur van 1 jaar!  
De pilot is stopgezet omdat deze niet succesvol was. Dit vanwege het feit dat het onvoldoende werd 
uitgedragen door de straat. O.I.W. verliest echter niet de moed en gaat zelf aan de slag met een 
actieplan. 
O.I.W. dankt de ondernemers die er op een ondernemende manier aan hebben meegewerkt en hun 
schouders er onder hebben gezet.   
Handhaving gaat in april/mei dan ook weer, volgens de regels, handhaven. Zorg voor uw 
vergunning! 

‘Gemeentelijk’ nieuws: 

 
 Kosten uitstalling met vergunning? In Wyck is de vastgestelde prijs E. 1,85 per m2, per maand. Wel 
nog afhankelijk van soort, omvang en tijdsduur. 
Het kan dan variëren tussen E. 0,74 en E. 3,65 per maand! 
U dient hierbij wel de 1,50 meter veilige en ongehinderde doorgang te respecteren. 
Een uitstalling kan alleen in de voorzieningen strook! Hoe deze voor uw stoep is bepaald (tegen de 
gevel of aan de straatkant)? Hiervoor dient u zich individueel voor te informeren via afdeling 
vergunningen:  via 14 043 of post@maastricht.nl. 

 
Fietsen Een oproep aan de ondernemers! Maak melding van de fietsen. Haal geen stickers weg, 
verplaats de fiets s.v.p. niet. Waarom niet? Omdat handhaving móet kunnen aantonen, móet kunnen 
meten wanneer, hoeveel fietsen zij ‘bestickeren’ en nadien ophalen. Wanneer mensen dit telkens 
weghalen, dan kan er gewoonweg geen vervolg op komen. Wanneer mag een fiets worden 
verwijderd door de gemeente?: 

- Als het als fietswrak bestempeld wordt; 
- Wanneer het te lang onbeheerd geparkeerd staat (weesfiets) 

Meldpunt: bel met 14 043 of via E: post@maastricht.nl 
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Herinnering: Wist u dat? 
In de vorige nieuwsbrief stond een etalagepop afgebeeld: dit was om het verschil aan te duiden. Een 
pop mag uiteraard, mits u een vergunning hebt. Een bloembak mag altijd, mits binnen de kaders van 
maximaal 40 x 40cm. 

 
Mode Wyck op koopzondag 6 april! 29 mode gerelateerde winkels heten u van harte welkom. Ze 
zullen u gastvrij ontvangen om naar hun nieuwste (zomer)collectie te komen kijken. Hapjes, drankjes 
en bij diverse winkels een modeshow. Kortom een gezellige en leuke shopping-middag in het trendy 
Wyck! 
Kijk voor meer informatie via http://www.zowyck.nl/modewyck/ 
Mogelijk gemaakt door Stichting ZoWyck i.s.m. met O.I.W. en PostMasters 
I.s.m. RTV Maastricht is een commercial ingepland op vrijdag en zaterdag as. Deze kunt ú alvast 
bekijken via: 

http://www.youtube.com/watch?v=5tGxQdjlMuQ&list=UUAlkcvswjcWMrQ7QQ0d8vow&feat
ure=share  

Weet u dit al? 

 
Het verslag van de informatiebijeenkomst m.b.t. de ‘onder het maaiveld’- fietsenstalling bij het 
Station kunt u nu nalezen via: 
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/onze-wensenlijst/fietsenstalling/ 

 
De antwoorden op de 11 vragen aan de politieke partijen over de wensen van Wyck? Kijk op: 
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wp-content/uploads/2014/03/11-vragen-beantwoord.pdf 
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Van harte gefeliciteerd Heppie Store in de Rechtstraat. 
Zij behaalden vorige maand de 1e plaats van Beste Babywinkels in Nederland. Meer informatie via: 
http://www.vijfbeste.nl/babywinkels/ 

 
TEFAF-editie van Chapeau! Magazine gezien? Met mooie interviews van Wyckse ondernemers. 

 
Nieuw voordeel: met uw O.I.W. lidmaatschapspasje kunt u nu ook uw voordeel halen bij 
PostMasters: 10% op alle print- en drukwerk, van klein tot groot, dus ook pasfoto's en canvas. 
Uitgezonderd hierop zijn acties. Voor meer voordelen kunt u kijken via: 
 http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/voordelen/ 

 
Uitnodiging: Thema-avond van Centrummanagement Maastricht ‘Mode Maastricht’ op 14 april as. U 
kunt zich nog t/m 4 april aanmelden.  
Aanvang van de Thema avond is 19.30 uur. Locatie Sint Janskerk, Vrijthof. Vragen, meer informatie of 
u aanmelden via: http://www.cmmaastricht.nl/ 

 
Er zijn 1500 hotelbedden in Wyck! Hotels bieden ‘Lazy Sunday’ aan om gasten langer hier te houden, 
maar bezoekers blijven niet wanneer er te veel winkels dicht zijn.  
Maakt u al gebruik van bijv. ‘zondagskinderen’? geef ze de kans om te groeien, neem de tijd om ze 
op te leiden! 

VVV nieuws:  
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VVV Maastricht vraagt om úw input/programmering voor Cultuurzomer Maastricht 2014. Deze dient 
u vóór 18 april door te sturen naar promotie@vvvmaastricht.nl. Informatie kunt u lezen via: 
cultuurzomermaastricht.nl 

 
Cultuurzomer Maastricht krijgt Koninklijk randje  
Nederland is jarig: 200 jaar! In de viering draait het om vijf thema’s die we in 200 jaar Koninkrijk 
hebben verworven centraal zoals persoonlijke rechten en vrijheden en internationale oriëntatie. Het 
Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk koos vanwege haar ligging en uitstraling Maastricht, de viering 
op 30 augustus krijgt hierdoor een ‘internationaal tintje’. Doe mee! Meer informatie hierover leest u 
via: www.maastrichtviert200jaarkoninkrijk.nl 
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