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Te gast bij 



Welkomstwoord: 
Voorzitter Nol Beckers opent de algemene ledenvergadering van Ondernemend Wyck en bedankt alle 
aanwezigen voor hun komst. Ook een speciaal woord van dank voor de gastheren  van Ondernemershuis Alex 
51. 

 

Kwaliteitsimpuls Wyck: 
Herinrichting stationsomgeving 
Marijke Terpstra van gemeente Maastricht is aanwezig om vragen te beantwoorden omtrent: 
- de herinrichting van de Stationsstraat: deze start van de herinrichting gaat vanaf april/mei 2018 plaatsvinden 
tot aan de Wilhelminasingel.  
Een complexe ontwikkeling omdat allerlei zaken goed geregeld moeten worden voor: de doorstroming de 
stadsbussen, de fietsers die vanaf de Alexander Battalaan dienen over te steken om richting ondergrondse 
fietsenstalling te fietsen, de wijziging van het autoparkeerbeleid aan één kant van de straat en bredere stoepen 
aan de andere kant van de straat, en voor de veiligheid voor voetgangers te vergroten.  
- het Stationsplein: met de ondergrondse fietsenstalling en de bovengrondse inrichting van het plein. 
 
Parkeren 
Het parkeerbeleid wordt in 2018 aangepast, naar: 
korter parkeren in de ‘As’ van Wyck, combi-parkeren, laden en lossenplekken, verplaatsing fietsenstallingen 
horen hier ook bij. 



 
 
Afval, laden en lossen en het fietsplan  
Francoise van den Broek en Jelle Ummels van Maastricht Bereikbaar zijn aanwezig om vragen te beantwoorden 
omtrent 
- Afval: we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. In Wyck willen we het gestroomlijnd aanpakken door  
samenwerking te zoeken met leveranciers en ophaaldiensten voor: 
het afval van horeca, bewoners, dienstverlenende ondernemers en winkels. Want álle afvalstromen samen 
brengt helaas overlast en hinder aan elkaar en aan bezoekers aan Wyck.  
Dit komt doordat voor elke aparte afvalstroom  op én andere tijden én andere dagen én per onderneming 
andere contractor gebruik worden gemaakt.  
Dit moet én kan beter om zo te zorgen voor: 
* een veiligere situatie voor fietsers: die  ‘vliegen’ overal tussendoor met hoge snelheid komende vanaf de brug, 
* een veiligere situatie voor voetgangers: zij hoeven niet meer de straat op te lopen, wanneer de stoep ‘vol afval’ 
staat,  
* een beter milieu: minder verkeersstromingen betekent minder uitlaatgassen 
* minder ergernis 
* kostenbesparing voor ondernemingen 
- Laden en Lossen: door combinatie te maken van 2 parkeerplekken aan te passen naar een laden-en-lossen plek 
(met venstertijd tot bijv. 11:00/12:00uur) en daarna aan te passen naar een terras.  
Hiervoor lever je 2 parkeerplekken in: dat klopt, maar…. In Wyck is bewezen dat er meer dan voldoende 
parkeerplekken voorhanden zijn.  
- Fietsplan: ondernemers en werknemers stimuleren om op bijv. P+R Noord of Zuid (nieuw bij het MECC) te 
parkeren met een abonnement en van daaruit de fiets te nemen. 
Minder lang parkeren in het Wyckse centrum betekent meer parkeermogelijkheid voor kortdurende bezoekers. 
Minder auto’s door de straten betekent minder uitlaatgassen. 
Goedkoper parkeren buiten het centrum. 
 

 



Financiën / Begroting 2018  
 
Presentatie door Emile Slijpen  zal als toelichting op de begroting 17 -22 nog een stukje schrijven. IN AFWACHTING 
EMILE. 
Zie bijlagen hieronder voor resultatenrekening, balans 2016 en winst-en-verliesrekening. 
Via deze link de begroting 2017 

https://www.dropbox.com/s/d8usa0v9si25ipr/ALV begroting 2017.pdf?dl=0








Toekomst Ondernemend Wyck  
 
 - Dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. 
    In 2018 zullen Ralf Jansen en Nol Beckers hun bestuursfunctie neerleggen. 
    Er moet nog veel gebeuren in Wyck en aanvulling van het bestuur is noodzakelijk. 
 
-   Visie & Missie:  
*  Gezamenlijk belang 
*  Samen zorgen voor een aantrekkelijk, vitaal en economisch bestendig ondernemersklimaat 
*  Inspirerend; maatschappelijk betrokken; collectieve verantwoordelijkheid 
*  Gemeenschappelijk belang; adviesorgaan; samen staan we sterk; netwerkorganisatie; mogelijkheden tot    
     collectieve inkoop 
 
-   Stichting Groot Wyck is in goed overleg opgeheven. Samen met Jacquemain Sondeijker zal Ondernemend  
     Wyck de organisatie van deze goed opgezette netwerkborrel voor alle ondernemers in Wyck-Céramique  
     overnemen. 
  
     24 Januari 2018 zal de eerstvolgende borrel georganiseerd worden 
 
 



 
Quiet Community Maastricht 
 
“halen, brengen en delen” 
Presentatie door Kees Smit en Wil van Aubel om de eerste stappen te zetten naar een geheel Quiet Wyck!!!! 
Via deze link volgt de presentatie waarbij het filmpje in de 2e sheet veel informatie geeft over het waarom het zó 
hard nodig is dat Wyck, Quiet Wyck wordt. 
 
24 Januari 2018 wordt de Groot Wyck Borrel georganiseerd, waarbij zij hun verhaal nogmaals komen delen met 
ons. 
Klik op hier voor de gehele presentatie 
Op de volgende bladzijde kunt u naar het filmpje kijken 
 

 
 

 

C:/Users/Samsung/Dropbox/Ondernemend Wyck/ALV Algemene Leden Vergadering/ALV 2017/Presentatie Quiet Maastricht.pdf
C:/Users/Samsung/Dropbox/Ondernemend Wyck/ALV Algemene Leden Vergadering/ALV 2017/Presentatie Quiet Maastricht.pdf


Quiet Community Maastricht 



Een goed gesprek 
 
Borrel tot 20:30 uur onder het genot van goed gezelschap met: 
broodjes van Subway 
hapjes van Joep Schürmann  
dranken van Ruyters & De Koning Wijn en Antiek in Wyck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


