
 
 
 
 
 
  
 
 
Algemene mededeling 

In de bijlage vindt u alle informatie omtrent het bezoek van het 
koningspaar aan Maastricht, woensdagochtend 12 juni a.s. 
 Bij vragen over inhoud kunt u zich melden bij het Gemeenteloket via 14 043 (tel.). 
 
Wyck in beweging 

 
De ondernemers van de Rechtstraat hebben hun krachten gebundeld. ‘Like’ hun 
Facebook-pagina of kijk voor meer informatie via: 
http://www.facebook.com/rechtstraatmaastricht?fref=ts 
- Correctie op O.I.W. nieuwsbrief 6-23. Er staat te lezen dat met in de Rechtstraat spullen 
buiten mag zetten zonder vergunning en dat dit is afgesproken met de gemeente. 
Uiteraard is dit binnen de strikt afgesproken kaders, waar de ondernemers in de 
Rechtstraat van op de hoogte zijn, o.a.:  
Het “extra” uitstallen is alleen toegestaan op de koopzondagen. Verder moet het 
gerelateerd zijn aan de onderneming, de veiligheid niet in gevaar brengen en een 
doorgang waarborgen voor voetgangers/kinderwagens enz. 
In de nabije toekomst zal er door team Handhaven gecontroleerd worden op 
uitstallingen. Buiten de koopzondagen is het normale regime van toepassing en dat zal 
ook als zodanig worden gehandhaafd. Alle kaders kunt u nalezen via onze site: 
http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/wp-content/uploads/2013/02/1-Presentatie.pdf 
Tevens treft u in de bijlage een brief aan van ‘De Rechtstraat’. Het is in ieders belang 
om Wyck bruisend te houden. Doe mee! 
 

tel:14%20043
http://www.facebook.com/rechtstraatmaastricht?fref=ts
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Wyck Live: het nieuwe evenement, gehouden op vrijdag jl. is 
enorm goed ontvangen door de bezoekers. [Foto's] Wyck Live! Genieten op het 
Cörversplein (bron: MaastrichtDichtbij). Meer informatie kunt u ook aantreffen via hun 
eigen Facebook-pagina: http://www.facebook.com/WyckLivemaastricht?fref=ts 
Volgend jaar weer! En ook gaan we samenwerken met ‘Stichting Maastricht Connect’ 
tijdens Magisch Maastricht in Wyck. 

”Als het aantal bouwsteigers in de stad een indicator is 
voor opleving van de economie, dan zit het wel goed in Maastricht. Op tal van plekken, 
van het centrum tot Wyck, worden gevels gereinigd, kozijnen vervangen of geschilderd 
en voegwerk hersteld. Studentenpanden, winkelpuien, particuliere woningen, vastgoed 
van instellingen, horecazaken, het werkaanbod is breed. Het consumentenvertrouwen 
mag dan nog broos zijn, de opdrachtgevers van het steigerwerk zijn kennelijk een stuk 
optimistischer over de toekomst.” Bron: de Limburger, foto’s: Loraine Bod 
 
O.I.W.  

In het 1e half jaar van 2013 hebben de volgende 
ondernemingen zich lid gemaakt van O.I.W. Café Servaas, Goudbloem, Kaffee ’t Pruuske, 
Supply Chain Professional,  Walk About, Mathieu Bruls Architecten, Rita-
Spanjezorgreizen en Hot Kitchen. Van harte welkom! 

Wij heten Sabine Nobbe-Schilderman van harte welkom bij O.I.W. 
als aspirant bestuurslid.  

Het verslag van de extra Algemene Leden Vergadering gehouden 
op 03 juni jl. staat op onze site http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/alvs/ 
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