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Ledennieuws:  

ALV  
Via deze link lees je het verslag van de algemene ledenvergadering van 

Ondernemend Wyck d.d. 21.11.2018. Het financiële overzicht vind je via deze link.  

 
Enquête parkeerbeleid Wyck 

Vul deze enquête vandaag nog in! 
Laat je stem horen aangaande de aanpassingen van het parkeerbeleid:  

research.net/r/parkerenwyck  

 
Worden jouw goederen op tijd geleverd? 

Wij kregen een bericht dat een lid geen goederen kreeg geleverd via Post.nl omdat 

de online-bestellingen voorrang zouden hebben op de reguliere leveringen. 

Graag vernemen wij jouw ervaring hiermee.  
Indien het iets collectief is, zou O.W. hier stappen voor kunnen ondernemen. (geen 

garantie op kans van slagen..).  

Vooralsnog blíjf reageren en klachten indienen bij Post.nl  

https://www.dropbox.com/s/jjvb3ohey61h1bu/Verslag%20ALV%2021.11.18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ge3sj6278j8h5gj/PPT%20ALV%20211118.pdf?dl=0https://www.dropbox.com/s/ge3sj6278j8h5gj/PPT%20ALV%20211118.pdf?dl=0
https://nl.research.net/r/parkerenwyck
https://nl.research.net/r/parkerenwyck


 

 

 
 

 
Magisch Wyck  

Organiseer jij iets tijdens de feestdagen?  

Stuur een mail naar info@wyck.nl om evt. opgenomen te worden in de blog-oud-

en-nieuw. 

De sponsoring voor de sfeerverlichting via Ondernemend Wyck is afkomstig van de 

inkomsten van de verhuur parkeerplekken aan de Bourgognestraat.  
Want bezoekers voelen zich dan direct welkom in Wyck. 

 

December-Koopavonden (reminder) 
De koopavonden tijdens de decembermaand worden voor het centrum Maastricht 

wederom gecommuniceerd naar de bezoeker door Maastricht Marketing. De 

ondernemer bepaalt zelf, zoals altijd, of deze openingstijden gehanteerd worden. 

Een onderneming mag sowieso wettelijk elke avond tot 22:00 uur geopend zijn, 

maar dit wordt verder niet specifiek gecommuniceerd naar de bezoeker, wel dus 

de (extra) koopavonden, zijnde: 

Vrijdag 21 en zaterdag 22 december als extra koopavond. 
Verder zullen de donderdagen als reguliere koopavond ook nog een keer extra 

onder de aandacht worden gebracht voor de maand december door Wyck.nl  

 
 

 

 

 

  

mailto:info@wyck.nl
https://www.wyck.nl/nl/blog-overview/blog-oud-en-nieuw-maastricht
https://www.wyck.nl/nl/blog-overview/blog-oud-en-nieuw-maastricht
https://www.wyck.nl/nl


 

 
Andere nieuwtjes 

  

  

Groot Wyck Borrel 
Save the Date: 30 januari 2019! 

Voor ondernemers, hun werknemers en bewoners binnen postcode 6221 zijn van 

harte welkom. Meer nieuws volgt z.s.m. 
Meldpunt handhaving fietsen 

Bel 14043! Elke dag weer wanneer een fiets langer dan een uur verkeerd 

geparkeerd staat.  

Kijk via deze link voor meer informatie over het beleid openbare orde. 
Kun je hulp gebruiken? 

www.riclimburg.nl  is er voor ondernemers in nood. Kijk of deze hulp voor jou 

mogelijk is. 
  

  

 
Mede door de gezamenlijke inspanningen (i.s.m. ondernemers- en 
brancheorganisaties in Maastricht en Centrummanagement Maastricht) is 

Maastricht voor het derde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot ‘Beste stedentrip 

https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/beleid/openbare-orde-en-veiligheid/fietsen-stallen-in-de-stationsomgeving/
http://www.riclimburg.nl/


 

van Nederland’ (Zoover Award). De beste zijn is mooi, de beste blijven is een 

uitdaging. Die uitdaging gaan we samen met al onze inzet en energie aan! 
 

Parkeertarieven 2019 

Het college heeft besloten om de parkeertarieven voor het straatparkeren per 1 

januari 2019 met 10 % te verhogen. Ook de tarieven voor parkeervergunningen en 
ontheffingen worden verhoogd met 10%. 

Dit besluit geeft uitvoering aan het coalitieakkoord 2018-2022 “Maastricht, 

onbegrensd en ontspannen”. Met deze verhoging wordt voorzien in een jaarlijkse 
indexering van 2,5% voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022. Met de vaststelling van 

de Programmabegroting 2019 worden de tarieven  in één keer voor 4 jaren verhoogd 

aangezien dit de afgelopen 8 jaren niet is gebeurd. 
Omdat parkeerbelasting in stappen van € 0,10  wordt betaald, moeten de nieuwe 

tarieven worden afgerond. Het hoge uurtarief (voornamelijk in de A-zone) wordt € 

2,90 per uur en het lage tarief (voornamelijk in de B-zone) wordt € 1,50 per uur. De 

dagkaart parkeren in de B-zone wordt € 6,60. Met deze nieuwe tarieven wordt de 10 
% verhoging het dichtst benaderd. 

Tenslotte wordt de naheffingsaanslag parkeerbelasting verhoogd van € 62,00 naar € 

62,70 vanwege een landelijke verhoging. 
 

Het bestuur van Ondernemend Wyck wenst jullie 

fijne feestdagen en een succesvol 2019! 
 

 


