Ontwikkelingen in Wyck

Ondernemer van de maand juni is
Heppie en Co. Bjorn Walraven is een geweldig initiatief gestart om de ondernemers in de
Rechtstraat op te roepen om de krachten te bundelen. Het doel is om meer bezoekers naar
Rechtstraat Noord en Zuid te krijgen. Ze mogen sinds 1 april, door de afspraak
overeengekomen tussen gemeente Maastricht en O.I.W., de Rechtstraat nóg aantrekkelijker
maken door uit te stallen op hun stoep, zonder vergunning. Het comité is bezig met het
organiseren van activiteiten om bezoekers langer in Wyck te houden. Houdt 16 juni in de
gaten voor hun activiteiten!

Beluga: Tweesterrenrestaurant Beluga in Maastricht
gooit het roer om. Eigenaar Hans van Wolde gaat het restaurant per september veranderen
in een ‘laagdrempelig concept, toegankelijk voor een breder publiek’. Het restaurant krijgt
een naamswijziging en gaat ‘Beluga Loves You’ heten

Helaas vind ook dit in Wyck plaats Vechtpartij Wyck: 'dit is voor het
eerst dat ik live zie hoe iemand op klaarlichte dag wordt afgetuigd'(bron: Maastricht
Dichtbij)

Wyck op de Kaart

Dankzij VVV Maastricht is ook Wyck weer vermeld in de nieuwe Flair
met maar liefst 4 pagina’s. Met een oplage van 105.000! Morgen in de winkel.
Cultuur

Hierbij de link naar de Cultuurzomer Maastricht
special/ bewaarkrant die o.a. huis aan huis is verspreidt via Stadskrant de Ster. De
Cultuurzomer Maastricht Special is gerealiseerd door VVV Maastricht i.s.m. A&C media:
http://www.prepresskelpen.nl/epaper/2213_cultuurzomer/index.html#/2/
Deze link mag u natuurlijk ook zo veel mogelijk via uw communicatiekanalen verspreiden,
zoals social media/facebook!
VVV Maastricht roept samen met de Gemeente Maastricht, ook in het kader van de
komende tweede stadscampagne Cultuurzomer Maastricht weer zoveel mogelijk partijen op
om SAMEN te werken op het gebied van marketing communicatie en deze campagne te
adopteren om zo samen bezoekers te verleiden om (langer) in Maastricht te verblijven
tijdens de zomer. Wilt u hier uw steentje aan bijdragen? Kijk dan o.a. voor meer informatie
via www.cultuurzomermaastricht.nl

Hierbij een kleine greep uit de agenda van het
Bonnefantenmuseum. Voor meer informatie kunt u terecht bij
bonnefantenmuseum maastricht
Opening “MuseumMaandag” Op maandag 17 juni opent het Bonnefantenmuseum zijn
deuren voor boekenliefhebbers; Tentoonstelling Katya Bochavar: opening op vrijdag 7 juni:
17.00 - 19.00
Van 8 juni tot 15 september toont het Bonnefantenmuseum hedendaagse Russische kunst.

Bouwend Nederland heeft de top vijf van de
bouwprojecten met de meeste bezoekers bekend gemaakt. A2 Maastricht staat op plek 2!
Weliswaar op grote afstand van 'de grote broer uit Amsterdam'. Maar het 'zusje uit
Maastricht' is toch heel trots op de mijlpaal van vandaag.
Een greep uit de best bezochte projecten, met bezoekersaantallen:
• Noord/Zuidlijn Amsterdam 16.500
• A2 Maastricht 8.500
• Zuid-Willemsvaart Rosmalen 7.300

• Tramremise De Hallen Amsterdam 2.200
• N201 Mijdrecht 2.000
Het hele persbericht kunt u lezen via:
http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/32224/dag-van-de-bouw-het-nieuwe-bouwenondanks-moeilijke-tijden
Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl
Uitnodiging

Luncht en debatteert u mee met Nederlands’ Zakenvrouw van het Jaar
2012 Jacqueline Zuidweg?
Op dinsdag 2 juli komt zakenvrouw van het jaar Jacqueline Zuidweg, naar
Maastricht! Zij zal tijdens een lunchbijeenkomst komen spreken over actuele
thema’s binnen ondernemersland, zoals de schuldenpositie van het MKB, de
positie van ZZP’rs, maar ook bijvoorbeeld de ondersteuning van ondernemers
door de gemeente Maastricht.
Datum: 2 juli
Tijd: 12.00 – 13.30
Locatie: XYZ, Alexander Battalaan 33, Maastricht
S.V.P. aanmelden via: www.cdamaastricht.nl/lunchbijeenkomst

Sluit u aan bij Binnenstadservice Nederland! Zij hebben de Franchise
Innovatieprijs 2013 gewonnen, uitgereikt door de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV).
Veel waardering is er voor het doorzettingsvermogen en de moderne manier waarop
Binnenstadservice haar Business model vorm geeft. Met aandacht voor alle stakeholders
kent de formule een moderne bedrijfsvoering, waar de samenwerking met en aandacht voor
alle partijen betrokken bij stedelijke distributie haar vruchten afwerpt. De NFV laat met deze
prijs zien dat ook voor franchise formules duurzame innovatie gevraagd wordt en
Binnenstadservice heeft bewezen hiervoor een oplossing te kunnen bieden.

