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“And the winner is”………………………………..
Zie hier het filmpje voor ontwikkelingen en motivatie voor de Maastricht-Bereikbaar-Award.
Een aantal leden ontvangt een mail om te onderzoeken hoe de afvalstroming nu bij hen verloopt. Op
basis van de uitkomst kan gewerkt worden aan een collectief afval-proces

23 november jl. was de algemene ledenvergadering
Op de site van Ondernemend Wyck kunt u de presentaties, de financiën en de notulen nalezen

Hebt u ideeën/vragen die u voor de enquête mede wilt samenstellen om meer leden mee te laten
praten over problematieken, over collectieve zaken, over wensen? Laat het ons weten
Bent u of kent u iemand die mee wil beslissen over zaken aangaande Wyck? Sluit dan aan bij het
bestuur of ga eerst een vrijblijvend open gesprek aan met één van de bestuursleden

2 december jl. was de opening van de Klim-Op-Toren. De uitkijktoren is er gebouwd om de bouw van
de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van de Stationsstraat te kunnen volgen.
De laatste informatie kunt u volgen via de Facebookpagina van ‘Fietsenstalling Maastricht’

Extra openingstijden/avonden in december. Lees hier meer
Iedereen is vrij om zijn/haar eigen openingstijden te bepalen (binnen de voorwaarden)

Nieuwe leden:
Ramona Batta Gerechtsdeurwaarders, Novo-Dining, Van Dijk Advocaten, Café Ipanema
Nieuwe etalerende bedrijven: Noir Soldes Boutique, Joan Fashion Boutique, Pop Up store Vin
Munnen Wijnen (tot 8 januari), White & Ivory, Johnny Wrap, Chi Kookt
Gefeliciteerd: Wolfs Advocaten met jullie prijs ‘IR Global Law Firm of the Year 2016!’

Met de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel in de avond en nacht van 15 op 16
december 2016 ontstaat een nieuwe verkeerssituatie op de A2/N2 in Maastricht. Dat zal wennen zijn
voor alle weggebruikers. Om hen op weg te helpen treft u de factsheets aan in
het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Meer informatie treft u aan via
Maastricht Bereikbaar/A2 Tunnel

Hebt u de E-bike al uitgeprobeerd? Laat ons weten of het ‘nieuwe-slimme-reizen’ u bevalt!
U kunt nog tot 22 december a.s. inschrijven voor het gratis uitproberen via
Maastricht Bereikbaar/Fietsen

De website is live van Wyck!
U kunt nog altijd sponsor worden en uw onderneming in de spotlight zetten. Laten we samen Wyck
op de kaart zetten. Het wordt een beleving voor de bezoekers!

