
 
De Reuzenstoet is geweest. Een aantal ondernemers hebben die zondag hun winkel geopend, 
ondanks dat het in principe een uitzonderlijke sluitingsdag was. Hierover zijn een aantal reacties van 
de ondernemers gekomen. Het O.I.W. heeft hier opvolgend een e-mail gestuurd naar Burgemeester 
Hoes om dit samen met de vereniging te bespreken, hoe we dit over 5 jaar kunnen aanpakken. 

 
@ O.I.W. leden: Algemene Ledenvergadering vindt woensdag 3 september plaats. Meer informatie 
volgt! 
Koopavond: graag vernemen wij uw mening over de aankondiging van de wijziging van de 
koopavond.  Van een aantal ondernemers hebben wij al een reactie mogen ontvangen. Maar wat 
vindt ú als ondernemer in Wyck hiervan? 

 
Voortgang fietsenstalling bij het Station: de werkgroep Verkeer waar o.a. O.I.W. zitting in heeft is 
nog altijd druk doende bezig met het overleg met gemeente Maastricht. Inmiddels zijn er 
verschillende boringen uitgevoerd om de haalbaarheid van een aantal mogelijkheden te bepalen. De 
gemeente heeft toegezegd dat er een bijeenkomst voor de ondernemers wordt georganiseerd; zodat 
ook ú uw stem kan laten horen. Er zullen 2 of 3 varianten worden gepresenteerd. Dit jaar dient er 
een besluitvorming te worden genomen. We hopen u snel een datum te kunnen mededelen.  

 
Ondernemer van de maand juni: Grand Café Boulevard! 
Ze zijn dit 8 jaar gevestigd in Wyck. Ze zijn geëindigd op een mooie 3e plaats van 'Gezelligste café van 
Limburg'. Ze werken en denken actief mee aan het verbeteren van Wyck: zo heeft Régis 
deelgenomen aan de 'collecte' voor het project bloembakken, werkt Harold mee aan het buurtblad 
Groet Wiek om bewoners en ondernemers te informeren en delen ze informatie via hun FB-pagina. 
Tevens hebben ze samengewerkt om een heel mooi plan te bedenken om een geweldige entree van 
Maastricht te maken op de 'Kop van de Stationsstraat'! (foto: Bartels Promotion) 



 
Nieuw in Wyck in het 1e half jaar: 
Amfora, Ruijters Woningmakelaardij, IJsmakerij Stella Gelato, Martijn de bloemist, Fab Icon, Los 
Amigos; Artipops (4 maanden), Anecdote. Style suite komt in oude pand Lendfers in de Rechtstraat; 
de Ridderbrouwerij is verkocht  en daar wordt gewerkt aan een nieuwe invulling.  
Graag verwelkomen wij nieuw O.I.W. lid:  
restaurant Los Amigos met hun nieuwe eigenaren http://www.restaurantlosamigos.nl/ 
restaurant Kobe: http://www.restaurantkobe.com/ 
restaurant Portogatelo: http://portogatelo.nl/ 
 

   
Wyck Live! Vrijdag 20 juni vanaf 18:00 uur, gratis concerten op het Cörversplein 
Maastricht Mooiste vindt plaats op zondag 15 juni, vanaf 10:00 uur. De start is op de Markt, maar de 
route loopt ook door Wyck via Wilhelminasingel, Maartenslaan, Lage Barakken, Hoogbrugstraat, 
Waterpoort, Stenenwal, Cörversplein, Sint Servaasbrug. 
Een evenement in/voor Wyck georganiseerd? Stuur informatie naar info@oiw-wyckmaastricht.nl en 
dan kan het eventueel in de O.I.W. nieuwsbrief mee geplaatst worden. 
Wilt u de laatste informatie lezen over ‘Mode Maastricht’, ‘Fashionclash Festival’ en ‘Maastricht viert 
200 jaar Koninkrijk’? kijk dan via: 

http://www.vvvmaastricht.eu/site/upload/nieuwsbrieven/html/newsletter_902.html 

 
Bericht over de A2 
A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Bij knooppunt Kruisdonk - even ten noorden van Maastricht - 
werkt bouwer Avenue2 aan de verknoping van de A2/A79 én de directe aansluiting tussen de 
autosnelwegen en industrieterrein Beatrixhaven. Het streven is om de nieuwe wegverbindingen 
vanaf deze zomer stapsgewijs open te stellen. 
Deel Ambyerweg én afrit 1 Bunde A79: 4 weken dicht. Van 30 juni (07.00 uur) tot en met 25 juli 
(18.0-0 uur). Bereikbaar via de omleidingen. Wenst u meer informatie ontvangen, stuur een e-mail 
naar communicatie@avenue2.nl of kijk op www.a2maastricht.nl/ambyerweg 
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