
 
 
 
 
 
  
  

 
9 Oktober jl. was bij Kumulus de bijeenkomst met de ondernemers van de Rechtstraat over 
de evaluatie van ‘Deregulering’:   
‘Minder Regels, Meer Service’.   
Onder het genot van een drankje en een hapje hebben ondernemers hun voor- en nadelen 
kunnen uiten, maar vooral ook hun plannen. Het project is inmiddels door gemeente 
Maastricht verlengd tot 01 april 2014. De ondernemers blijven aan de slag om SAMEN! de 
uitstraling te verbeteren. 
 

 
Nieuwe deal in Wyck:  
Vanaf nu kunt u ook bij ‘Noir’(www.shopnoir.nl ) met een O.I.W. pasje korting krijgen. Om 
alle deals te bekijken, klikt u op de volgende link: http://www.oiw-
wyckmaastricht.nl/voordelen/ 
Hebt u zelf als O.I.W. lid nog interesse om ook een ‘deal’ te sluiten, zodat Wyckenaren bij ú 
komen kopen?  Wilt u gebruik maken van de deals? Maak u lid! Meldt u aan bij het 
secretariaat. 
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Magisch Maastricht:  
In Wyck kun je het beleven op de pleinen de Ruiterij – 07 t/m 23 december, met 
kerstbomenverkoop en, in de weekenden, live uitzendingen van Radio Maastricht - , 
Cörversplein – 19 december t/m 01 januari- én bij het pleintje bij de Martinuskerk – in de 
weekenden van 28 december en 04 januari- Binnenkort is er meer te lezen over de invulling 
via http://www.oiw-wyckmaastricht.nl/magisch-maastricht/ 
 

 
Namens de gemeente Maastricht bent u van harte uitgenodigd voor de eerste stadsavond 
over de Visie op de Binnenstad Maastricht. Deze stadsavond vindt maandag 21 oktober om 
19:00 in de Timmerfabriek plaats. In de bijlage treft u de uitnodiging aan. 
 

 
Door de gemeente Maastricht treft u eveneens in de bijlage de uitnodiging voor de 
bijeenkomst van de verkiezing van de Maastrichtse Toppers aan. 
U kunt zich aanmelden of iemand laten domineren: 
Bent u bezoeker, meldt u dan aan via: https://docs.google.com/forms/d/1nFNu7xdnYd-
IIVIPlwpOkGraBPInA80W58rAQdaLn10/viewform  
Bent u een deelnemer, meldt dan aan via: http://www.wijlimburg.nl/nieuws-
overzicht/inschrijfformulier/#.UlgLyxY8hGE.  
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