
 

September 2018  

NIEUWSBRIEF 

 

Beste Wyck ondernemer. 

 

Bij deze weer een aantal berichten en nieuwtjes die voor u en voor uw klanten, gasten 

en andere bezoekers van belang zijn.  

 

1) Wegwerkzaamheden en weekendafsluitingen 

Eind september en begin oktober zijn er weekendafsluitingen op en rond de 

autosnelwegen A2 en A79 bij Maastricht. Rijkswaterstaat voert onderhoud uit bij:  

- afrit 55 van de A2 (Maastricht-Zuid) en het viaduct Oeslingerbaan,  

- én op de A79 richting Heerlen.  

Automobilisten krijgen te maken met omleidingen en extra reistijd tot circa 10 

minuten. 

Let op: de werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij slecht weer kan het zijn dat 

werkzaamheden worden uitgesteld. Houd de berichtgeving in de gaten. 

Lees hier (zie deze link) het bericht van Maastricht Bereikbaar in het Nederlands en 

Engels met verwijzing naar de website van Maastricht Bereikbaar. Hierop vind je 

naast uitgebreide informatie met luchtfoto’s ook actuele informatie mocht 

bijvoorbeeld werkzaamheden niet doorgaan vanwege het weer. Ook staat er op hun 

Facebookpagina een post over deze afsluitingen.  

Tip voor bedrijven/ondernemers: op www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart staan 

alle afsluitingen en omleidingen. Voeg deze kaart toe aan uw eigen 

(bedrijfs)website! 

Interesse en/of vragen hierover? Stuur dan een mail naar: 

jelle.ummels@maastrichtbereikbaar.nl 

 

2) Wyck Promotie 

Er wordt op dit moment actie ondernomen door o.a. Ondernemend Wyck om de 

toekomst van Wyck Promotie verder in te vullen. De website www.wyck.nl staat als 

een huis en wordt continue aangepast aan o.a. de algoritmes van Google. Ook de 

sociale mediacampagne (Facebook en Instagram) zorgt voor heel wat likes en kliks. 

Binnenkort meer informatie over Wyck Promotie en de acties voor 2019. 

 

3) Presentatie ontwerp-ambitienota ‘Over het Spoor’ 

De werkgroep (onder leiding van Milou van Merwijk) die zich binnen de gemeente 

bezighoudt met de verder ontwikkeling van stad en spoor (NS) houdt op 26 

september een informatiebijeenkomst in het stationsgebouw, DIATO 

(Stationsplein 27) van 19:00-20:30 uur. Informeer je als ondernemer, weet wat erop 

je gaat afkomen en bezoek deze bijeenkomst. Het is een openbare bijeenkomst, graag 

aanmelden via stadenspoor@maastricht.nl, dan zorgt de organisatie voor voldoende 

zitplaatsen. 

 

Nog even de feiten op een rij: 

 

mailto:jelle.ummels@maastrichtbereikbaar.nl
http://www.wyck.nl/


 

In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 hebben bewoners, bedrijven, 

reizigers, bezoekers, belangstellenden, projectteam en expertteam inbreng geleverd 

voor de toekomstige inrichting van het stationsgebied. 

Die inbreng heeft geleid tot de ontwerp-ambitienota ‘Over het Spoor’. In deze nota 

worden een drietal strategische doelen omschreven: 

·      - de ontwikkeling van een kopstation tot een internationaal knooppunt; 

·      - het opheffen van de spoorbarrière; 

·      - het ontwikkelen van de achterzijde van het station tot een tweede voorkant. 

Als gevolg hiervan zijn een aantal sleutellocaties in de spoorzone benoemd. Op deze 

sleutellocaties is aanleiding voor een aanpassing van de openbare ruimte. Het gaat dan 

om o.a.: het stationsgebouw, de Stationsstraat e.o., het emplacement, een 

internationaal busstation aan de Meerssenerweg, de Voltastraat, De Duitse Poort de 

Frankenstraat, de Scharnerweg en een verbinding naar de Brightlands Maastricht 

Health Campus. 

De ontwerp-ambitienota is bedoeld als voedingsbron voor het verdere debat. Wij 

vernemen graag je mening ten aanzien van de beschreven ambities. Iedereen kan nu 

nog reageren en inbreng leveren. Je kunt dus nog inbreng leveren. In een later stadium 

zal de ambitienota ‘Over het Spoor’ samen met de opbrengst uit al deze reacties voor 

besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

 Kijk voor meer informatie op: www.mijngroeneloper.nl/stadenspoor. 

Tijdens de presentatie op woensdagavond 26 september zal filosoof en schrijver 

Govert Derix zijn bijzondere kijk op de stationsomgeving toelichten. Daarna volgt 

een panelgesprek met belanghebbenden, bewoners en experts over de ontwerp-

ambitienota. 

 

 4. De kerstverlichting Magisch Maastricht komt er weer aan. 

We gaan alweer hard op de decembermaand aan en dat betekent traditioneel: de 

kerstverlichting. Ook dit jaar komt Petra de Waal Malefijt weer bij je langs voor je 

individuele bijdrage aan dit spektakel. Vorig jaar heeft Wyck zich van zijn goede kant 

laten zien. Alle ondernemers en belanghebbenden in Wyck brachten ca. € 22.370,-- 

bij elkaar (heel Maastricht was € 115.000,--). Een mooi prestatie die ons in de 

Telegraaf het predicaat mooiste verlichte winkelstraat van Nederland opleverde.  

Laten we er dit jaar ook weer voor gaan. OW draagt € 2.340,-- (117 leden x € 20,--) 

bij hetgeen niet genoeg is. Overigens komt dit bedrag uit de opbrengsten van de 

parkeerplaats ‘Palace’ en niet zozeer uit de lidmaatschapsgelden.    
 
Wederom een volle nieuwsbrief. We zullen dan ook in de toekomst de nieuwsbrief 

frequenter gaan uitbrengen met minder nieuws per keer.   

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Ondernemend Wyck    

      

  
 


