
 
 
 
 
 
 Wyckse Zaken 

In memoriam: dhr. Martin Jammers, oud-
secretaris van Buurtplatform Céramique is 14 juni jl overleden in de leeftijd van 82 jaar. 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote gemis. 

Wilt u meer doen voor uw wijk? Kom dan bij het O.I.W. 
bestuur. Wij doen een oproep op u om zich te melden als een actief, ondernemend 
voorzitter; tevens zijn wij op zoek naar een bestuurslid welke PR & Marketing in 
portefeuille krijgt. Ook kunt u iemand voordragen. Zie www.oiw-wyckmaastricht.nl voor 
de profielschets voor de voorzitter.  

LPM heeft het initiatief weer opgenomen om bloembakken 
in het Maastrichtse en Wyckse centrum te laten bloeien. Het is al goedgekeurd door de 
welstand. Met plezier kondigen wij dan ook aan dat nog déze maand de mooi gevulde 
bloembakken op worden gehangen. In Wyck is dit goedgekeurd voor de hele 
Rechtstraat, Stationsstraat en de Percée. Wilt u hier een bijdrage aan leveren, dan kan 
dit. Meldt u aan via: info@oiw-wyckmaastricht.nl  
Hieronder treft u een aantal interviews aan met LPM en Wyckse ondernemers over dit 
en andere onderwerpen. Alle overige interviews kunt u lezen via:  http://www.oiw-
wyckmaastricht.nl/media/links/“De Liberale Partij in gesprek met Wyckse ondernemers“. 
Bekijk hier de Youtube filmpjes (Door Louis Ouwerkerk) 
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Handhaving is vanaf vorige week met teams 'op pad', om te 
handhaven “Binnen de Singels”. Wij doen een beroep op u allen om, mocht de uitstalling 
niet volgens regels zijn, uw buurman aan te spreken. Dit om te bewerkstelligen dat het 
allemaal goed blijft verlopen, zodat het na afloop van de pilot, 1 oktober, een algehele 
positieve evaluatie krijgt. Alleen dan bestaat er de mogelijkheid dat het project 
definitieve doorgang kan hebben in meerdere straten.  

Viersterrenhotel Crowne Plaza gaat in de verkoop. 
Volgens een woordvoerster van Bilderberg Hotels liggen er plannen om het hotel aan de 
Ruiterij binnenkort van de hand te doen. De exacte reden wilde ze niet bekendmaken. 
Eerder dit jaar stak Samenwerkende Hotels Maastricht (SAHOT) drie miljoen euro in de 
renovatie van hun hotels, waaronder Crowne Plaza 

 Kent u de volgende pagina al op Facebook? Mocht u zelf 
mooie foto’s uit de oude doos willen delen, stuur ze door met uw verhaal naar 'Weldadig 
Wyck'. “Like” ze allemaal, ook onderstaande: 
Hoogbrugstraat-pagina:  https://www.facebook.com/HoogbrugstraatMaastricht 
Wyck-pagina: https://www.facebook.com/pages/Wyck/160667064114767?ref=hl 
Wyck.Maastricht-pagina: https://www.facebook.com/WyckMaastricht 
Wycker Brugstraat: https://www.facebook.com/WyckerBrugstraatMaastricht 
Stationsstraat https://www.facebook.com/StationsstraatMaastricht?fref=ts 
 
Ook gelezen? 

O.I.W. oud-voorzitter in het nieuws. Lees het artikel van 
Maastricht Dichtbij op Sheila Oroschin op TEDxMaastricht, naast de vrouw die acht keer 
werd genomineerd voor de Nobelprijs 
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Beheerder coffeeshop Maxcy's aangehouden wegens verkoop 
aan Belg 
  

Buurtplatform Céramique dreigt met zijn werk 
te stoppen als de gemeente Maastricht vasthoudt aan het voornemen het contact 
te beperken tot één keer per jaar. In een brief aan de gemeente meldt het bestuur van 
het platform dat het bestuur zich beraad op zijn toekomst als het gemeentelijk Bureau 
Buurtgericht Werken (BGW) de maandelijkse wijkteam vergaderingen schrapt en 
vervangt door één jaarlijkse rondgang door de buurt. 
Voorzitter Sjo Serpenti van Buurtplatform Céramique: “Op deze manier blijft er van het 
Bureau Buurtgericht Werken niets over. De kracht van de samenwerking was juist het 
periodiek contact.  Zoals het er nu naar uitziet verdwijnen buurtplatforms uit het zicht 
van de gemeente, omdat er volgens BGW geen reden is om nog bij elkaar te komen. De 
buurtplatforms zijn nota bene ontstaan om de kloof tussen burgers en overheid te 
overbruggen in twee richtingen.” 
De gemeenteraad moet na de zomer nog over het plan beslissen. Serpenti: “We hebben 
onze zorgen geuit, maar krijgen geen antwoord. Als het college dit doorzet, dan kappen 
wij ermee. Dan gaat ons buurtplatform verder als een slapende stichting.” 
Als onderdeel van bezuinigingen op BGW wil het college van B&W voor 13 goed 
draaiende buurtplatforms, waaronder Céramique, het contact met de wijk terugbrengen 
tot hooguit één jaarlijkse rondgang langs de knelpunten in de wijk. Céramique heeft de 
geplande rondgang van vorige week geschrapt uit protest tegen het stilzwijgen van het 
stadsbestuur. 
Andere buurtplatforms zeggen geen moeite met het terugdraaien van het contact te 
hebben. Itteren en Sint Pieter spreken over goede contacten met de gemeente. In geval 
er iets is, wordt er adequaat gereageerd volgens hen. (door: Sjak Planthof) 
 
Cultuur 

 In Centre Céramique: Kikker is hier!  
Een familietentoonstelling over het werk van Max Velthuijs 22 juni t/m 16 oktober 
2013. Meer informatie kunt u lezen via: 
http://www.centreceramique.nl/index.php?id=3461 
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