
 
 
 

 
Naar aanleiding van de recente overvallen bij o.a. winkeliers in Wyck, is Ondernemend Wyck met de 
wijkagent in gesprek om te kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden. Tevens worden de 
mogelijkheden bekeken om een bepaald keurmerk van ‘Veilig Ondernemen’ te verkrijgen; en hoe 
ondernemers elkaar veilig en snel kunnen bereiken in de vorm van een ‘alarmknop’. 
Graag willen wij i.v.m. bovengenoemde onderwerpen de ondernemers van Wyck uitnodigen voor de 
algemene ledenvergadering. Deze zal tegen een eerder bericht in, niet op 25 november plaatsvinden, 
maar op maandag 23 november. I.v.m. dit onderwerp zijn niet-leden eveneens van harte welkom. 
Nadere informatie volgt z.s.m. 
Wijkagent John Souren zal die avond onderwerpen bespreken zoals: wanneer mag je iemand 
aanhouden, wat mag wel-wat mag niet, het gebruik van een groeps-app voor het uitwisselen van 
informatie, tips hoe je rondom je heen kunt kijken, etc. 
Ondernemend Wyck zal tevens een nieuw te gebruiken systeem voorleggen, zodat adequaat kan 
worden opgetreden, met behulp van mede-ondernemers.  
s.v.p. aanmelden via: secretariaat@ondernemendwyck.nl 

 
De herinrichting van de Oeverwal en het Cörversplein is nu écht begonnen. De planning is dat dit 
begin november klaar moet zijn, zodat er met Magisch Maastricht een nieuwe ‘poort’ in Wyck is 
ontstaan. Nadat dit 7 jaar geleden op de ‘Wensenlijst van Wyck’ is gekomen en er 3 jaar geleden de 
onderhandelingen van de grond zijn gekomen, is Ondernemend Wyck in elk geval erg benieuwd naar 
het resultaat! 



In de werkgroep Verkeer wordt besproken hoe een aantal zaken verbeterd kan worden m.b.t. het 
inrijverbod van leveranciers na 11:00 uur en de toezicht op het scooterverkeer dat alsnog over de 
Sint Servaasbrug rijdt.  

 
Verder is het bestuur bezig met verdere besprekingen m.b.t. het herzien van het afvalbeleid; de 
Wyckse archeologische bevindingen zullen over 2 jaar terug worden opgepakt, aangezien dit aan 
regels en wetten gebonden is; en her en der komen er nieuwe fietsen-tulpen bij.  

 
Nieuwe leden bij Ondernemend Wyck: Soft en Sound, Huidverzorging Vera van Velzen, Park Lane. 
Nieuwe bedrijven in Wyck: Pop-up store Sauter Wijnen, Mickey Brown’s, Caravela (ontdek de smaak 
van Portugal), New’s, Pop-up gym. 

 
Hierbij nodigt gemeente Maastricht u uit voor de 2e stadsronde over de nieuwe detailhandelsnota 
op: dinsdag 24 november 2015, vanaf 19.00 uur, kantoorgebouw gemeente Maastricht, Mosae 
Forum 10. De avond zal gaan over de winkelcentra in de stad en de verhouding tussen deze 
winkelcentra. Het is daarom van groot belang dat er vanuit elk winkelcentrum voldoende 
ondernemers aanwezig zijn. Het is van belang dat er voldoende respons is om een vertekend beeld 
over de diverse winkelcentra te voorkomen. Vul daarom de vragenlijst in via de volgende de link: 
 https://survey.enalyzer.com/?pid=nuqg6tud 

https://survey.enalyzer.com/?pid=nuqg6tud

