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Ondernemers in Wyck maken zich samen sterk voor betere bereikbaarheid
Ondernemend Wyck, de ondernemersvereniging met 126 MKB leden uit Wyck, is toegetreden als
nieuwe convenantpartner van Maastricht Bereikbaar. Daarmee zetten de Wyckse ondernemers,
die samen 1000 werknemers vertegenwoordigen, een belangrijke stap om gezamenlijk te werken
aan de bereikbaarheid van dit historische winkel- en horecagebied.
Met het toetreden van Ondernemend Wyck komt de teller van het aantal convenantpartners op 39
te staan. Waren het tot dusver vooral de grote werkgevers die convenantpartner werden; voortaan
heeft Maastricht Bereikbaar ook een waardevolle vertegenwoordiging van het MKB aan boord.
Werknemers van de aangesloten Wyckse ondernemers krijgen reisalternatieven voor de auto
aangeboden zoals het gratis proberen van een e-bike of OV, korting op de aanschaf van een e-bike
of OV-abonnement en kunnen deelnemen aan een actie waarbij het fietsen wordt beloond met
credits die zijn in te wisselen in een webshop.
Naast het faciliteren van de eigen werknemers om slimme reiskeuzes te maken, heeft Ondernemend
Wyck ook de intentie om hun klanten of bezoekers te bedienen met slim reisadvies, onder meer via
de slimme kaart van Maastricht Bereikbaar waar actuele informatie over reistijden,
wegwerkzaamheden en parkeren te vinden zijn. Daarnaast speelt ook de bevoorrading van Wyck een
prominente rol om met Maastricht Bereikbaar in zee te gaan. De Wyckse ondernemers zien hier op
verschillende gebieden kansen om slimmer te laden en lossen, afval in te zamelen en de publieke
ruimte te benutten. Een plan van aanpak wordt hiervoor uitgewerkt.
Wethouder John Aarts van mobiliteit en voorzitter van de stuurgroep Maastricht Bereikbaar is
verheugd met het toetreden van de ondernemersvereniging: “Dat de ondernemers samen de
handen in elkaar slaan voor betere bereikbaarheid komt het hele gebied ten goede. Het bevordert
niet alleen de luchtkwaliteit en de leefbaarheid, maar ook de aantrekkelijkheid van deze wijk voor
bezoekers van winkels en horeca.”

Beter Benutten Maastricht Bereikbaar
Onder de vlag Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen om Maastricht en haar
omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht-Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers
en het goederenverkeer. En biedt producten en diensten waarmee u slim kunt reizen en werken.
Maastricht Bereikbaar wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei
op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en
bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Kijk voor meer informatie op
Beter Benutten (www.beterbenutten.nl).
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht
Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht
T 043 351 63 59

info@maastrichtbereikbaar.nl
www.maastrichtbereikbaar.nl

