
 
 

Nieuws Ondernemend Wyck – September 2018 
 

 
 
Op woensdagavond 21 november staat de ALV 2018 (algemene ledenvergadering, members only!) 
gepland. Tijdstip en locatie maken we binnenkort bekend. Noteer deze datum nu al in je agenda 
omdat er een aantal belangrijke beslissingen genomen moeten worden die voor Ondernemend 
Wyck van belang zijn. We vragen je o.a. jouw stem uit te brengen voor: 

- De taken en doelstellingen van jouw ondernemersvereniging?!  
- Nieuwe vorming van het bestuur. Nol Beckers (voorzitter) moet wegens 

privéomstandigheden helaas afscheid nemen van Ondernemend Wyck. Wij kiezen een 
nieuw bestuur. Hierbij telt jouw stem!  

- Plannen Wyck Promotie! Hierbij telt jouw stem! 
- De financiën incl. contributie ! Hierbij telt jouw stem ! 

 
Dus hou woensdagavond 21 november vrij in je agenda voor de ALV van Ondernemend Wyck.  
 
Het nieuwe bestuur is onder voorbehoud aan de slag en heeft een voorlopige herindeling van taken 
gemaakt:  

- Hans Bours: Interim-voorzitter met als portefeuille: Communicatie achterban, Contacten 
BOC/CMM, Stad en Spoor en Wyck Promotion 

- Emile Slijpen: Penningmeester, Herontwikkeling Palace 
- Monique Mestrini: Wyck Promotion, Herinrichting Percée 
- Josine Vendrik: Bereikbaar Maastricht, Verkeer/Bussen/Parkeren/Fietsen/etc., Afvalbeleid  
- Lambert Smeets: Secretariaatsondersteuning, Contacten buurtplatform Wyck, Groet Wyck 

Borrel, Wyck Coöperatie, Nieuwe leden werving/welkom 
 
Er zijn formeel nog twee vacatures in het bestuur waarvan we er een graag zouden ingevuld zien 
door iemand uit de horeca-branche die zich ook bezig gaat houden met: 
stratenplan(nen)/zoneringen.  
 



Indien je contact wenst op te nemen m.b.t. een bepaalde portefeuille of heb je zelf interesse om 
onbezoldigd bestuurslid te worden?  Stuur dan gerust een mail naar:  
secretariaat@ondernemendwyck.nl  
 
 
 

Nieuwtjes voor de Stationsomgeving 
 

 
 

 
 
‘Staat ie Goed?’: In navolging op de aankondiging dat er zgn. Fietscoaches via Maastricht Bereikbaar 
zouden worden ingezet is vanaf 3 september dit project van start gegaan. Op het Stationsplein, in de 
Stationsstraat, de Percée, de Wycker Brugstraat en de Rechtstraat zullen de coaches fietsers 
attenderen op de ondergrondse stalling en andere stallingsmogelijkheden in Wyck. 
Inzake nieuwe parkeervakken voor kort-parkeren-voor-fietsers: hier wordt een andere insteek aan 
gegeven en wordt er eerst een gesprek aangegaan met de betrokken ondernemers.  
 

 
Stationsomgeving Én er volgt wederom een overleg tussen de gemeente Maastricht en de betrokken 
ondernemers omtrent de resultaten van de bijeenkomsten over de verkeersstudie in de 
stationsomgeving: 
11 september in de kantine van Mosae Forum. Vrije inloop is mogelijk tussen 17.00 en 18.30 uur. 
Binnenkort worden wederom ook de omliggende en betrokken ondernemers van de 
stationsomgeving uitgenodigd omtrent o.a. de wijziging van laden-en-lossen. Er zal een huis-aan-huis 
brief worden verspreid (wijziging onder voorbehoud) 
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