* Aanvang Fietsenstalling zonder overleg
- 26 september heeft O.I.W. het volgende persbericht uitgebracht:
O.I.W. en buurtplatforms zijn al jaren in overleg met Gemeente Maastricht over de locaties waar nieuwe
‘Tulpen’ Fietsenstallingen in Wyck en Céramique het beste zouden kunnen worden geplaatst. Dit in
samenspraak met hun achterban.
Geheel tegen alle afspraken in verbaasd het ons dat er, zonder vooraf ingelicht te zijn, op een absoluut
onveilige plek momenteel gaten worden gegraven. N.L. op de weg (niet op het plein) langs de Ruiterij;
hierdoor is tevens de bereikbaarheid van Holiday Inn Crowne Plaza in het geding.
Bovenal ontstaat hierdoor een onveilige situatie voor alle weggebruikers!!!
O.I.W. doet er alles aan om er samen met de gemeente uit te komen; hier is goed overleg voor nodig,
waardoor we SAMEN! tot een akkoord kunnen komen.
- Ook willen wij U niet onthouden van de reacties van ondernemers en bewoners: zie bijlage.
- In de bijlage treft U het artikel aan in de Limburger.
* Foutparkeerders in Wyck
Op de Ruiterij werden bonnen uitgeschreven. Lees meer in het artikel van de Limburger in de bijlage.
* Artikel in de Limburger: Drugsoverlast
In de bijlage treft U het artikel aan d.d. 25 september jl. Het secretariaat kreeg de volgende reactie
hierover:
“Geen woord over de enorme afname van de overlast in ons stadsdeel, en als er dan iets positiefs gemeld
wordt, dan wordt dat zo verwoord dat je denkt dat er toch iets negatiefs aan de hand is: "Sinds de
invoering van de wietpas is hier geen positieve of negatieve beweging gezien."
Kunnen we hier a.u.b. een tegenbericht op laten horen?”
“Volledig mee eens. Alle BUURTPLATFORMS zijn benaderd, maar de ondernemers NIET!!!
De kritische vraag is menig maal gesteld, wie vertegenwoordigd het buurtplatform eigenlijk, er zijn geen
leden, wie is de ACHTERBAN?! Dit soort info is dus gekleurd, soms ingevuld door alleen een bestuur. Wij
vragen steeds input aan onze leden en overigens ook aan de niet leden. Alle ondernemers kunnen hun
mening en stem kwijt, en dat zijn er honderden, maar wie is ' lid' van een buurtplatform, niemand dus...
en waarom is het Buurtplatform Wyck niet gevraagd naar een mening???”
Hebt U een mening hierover: deel het met O.I.W.
* Retail2020: een strategie voor de toekomst van winkeliers
Gelezen in de nieuwsbrief van Kamer van Koophandel.
Hoe ga ik om met het nieuwe winkelen? Bij het vinden van het antwoord op deze vraag kunt u vast hulp
gebruiken. De retailsector is namelijk volop in beweging!
Als u ook in 2020 nog wilt ondernemen, is aanpassing van de bedrijfsvoering wellicht een must. Om u
daarbij te helpen organiseren wij strategieworkshops waarin u een strategie voor de toekomst van uw
winkel(s) maakt..... Lees meer (ctrl+klikken voor koppeling)
Het Nieuwe Winkelen
In de bijlage treft U een artikel aan over ‘Het Nieuwe Winkelen’.

