Wat staat er op de planning voor 2016?

Continuering van ‘Werkgroep Verkeer’ inzake o.a. fietsenstallingen, parkeerplaatsen, veiligheid.

Continuering ‘Veilig Wyck’. 23 november jl. zijn 2 presentaties geweest omtrent “hoe de veiligheid in
Wyck te verbeteren”. Dit in de zin van het op touw zetten van een zgn. alarmknop onder de
ondernemers. Momenteel zijn we bezig met verschillende mogelijkheden waaruit het beste
alternatief voorgelegd wordt aan de leden.
Meer informatie m.b.t. de presentaties treft u aan via:
Notulen presentaties m.b.t. ‘Veilig Wyck’ d.d. 23.11.2015
Factsheet t.a.v. presentatie wijkagent John Souren. Handig voor u en uw medewerkers!

Continuering van het herinrichten van de ‘Kop Stationsstraat’, maar ook de herinrichting in de gehele
As van Wyck.

Continuering ledenwerving: leden zijn nu eenmaal belangrijk om een ondernemersvereniging gezond
te houden. Zowel financieel, wat voor zich spreekt, maar zéker ook vanwege het feit dat het bestuur
met haar adviseurs en vrijwilligers het proces kunnen continueren.
Door deze onbezoldigde inzet zijn een aantal processen tot stand gekomen, zoals:
* het verplaatsen van fietsenstallingen naar meer logische plekken

* het verplaatsen van parkeerplekken, zoals de onlogische plekken ter hoogte van
Rechtstraat 91
* de ondergrondse fietsenstalling bij het station. Zie
http://ondernemendwyck.nl/onze-wensenlijst/ onder item 7 ‘Kop Stationsstraat’
een bericht van gemeente Maastricht m.b.t. de voortang in 2016.
* een herzien uitstallingenbeleid
* de herinvoering van een van oudsher plein: het Cörversplein, het veranderde
uitstallingsbeleid.
Dít soort processen wil het bestuur graag continueren. Dit is alleen mogelijk met leden die betrokken
zijn bij het welzijn van dit prachtige stadsdeel Wyck!

Nieuwe projecten zoals:
* Beeldenroute langs de Maas en/of in de Rechtstraat
* Vaste gevelverlichting op het Cörversplein (al in 2015 ingezet en naar verwachting
in 2016 uitvoerbaar)
* Promotie Wyck: er zijn verschillende gesprekken gaande, met steeds nieuwe en
andere ideeën. Dit moet in één keer goed neer gezet worden, waar alle
ondernemers van Wyck en Céramique van profiteren.
* Loves To Have is een ander onderdeel van de promotie. In 2016 volgt hier meer
Informatie over. De leden ontvangen een afzonderlijke mail.

Herzien uitstallingenbeleid. De volledige nota en de folder ‘uitstallingen in één oogopslag’ treft u aan
via onze site onder ‘Laatste Nieuws’: http://ondernemendwyck.nl/2015/12/uitstallingenbeleid/

Het bestuur en haar adviseurs van Ondernemend Wyck wensen jou en jouw geliefden fijne
feestdagen en een succesvol 2016!

