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Verslag van de algemene ledenvergadering van Ondernemend Wyck d.d. 21.11.2018 
 

De leden van Ondernemend Wyck waren te gast bij  

The Broth Bar – www.thebrothbar.nl Hartelijk dank voor de gastvrije avond! 
Aantal aanwezigen: 15 personen.  

 

Het huidige bestuur. 

De ALV wordt geopend door Emile Slijpen van Godfroy Beheer (penningmeester). 
Emile Slijpen en Monique Mestrini blijven bestuurslid. We nemen kort afscheid van 

voormalig voorzitter Nol Beckers. 

De kandidaat-bestuursleden stellen zichzelf voor. 
Josine Vendrik, werkzaam bij LBG-hotels.  

Lambert Smeets, eigenaar van Wijn, Gastheerschapstrainingen en Consultancy. 

Hans Bours, is consultant en eigenaar van Bureau 2020.  
Wyck is belangrijk voor de stad, er gebeurt veel in Wyck. De bestuursleden willen hun 

steentje onbezoldigd bijdragen aan daar waar je woont, werkt en leeft.  

De nieuwe a.i. voorzitter wordt geïnstalleerd: Hans Bours wordt per acclamatie 

aangenomen door de aanwezigen. Hij zit de vergadering verder voor. 

Er is een taakverdeling gekomen binnen het bestuur O.W.   

Het bestuur is nog op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden voor stratenplan/zonering 

(behoudt van evenwicht tussen wonen-werken-en-leven) en het afvalbeleid. 
Aanmelden kan via: secretariaat@ondernemendwyck.nl Eén van de aanwezigen meldt 

zich aan voor een gesprek.  

 
Taakverdeling. 

- Hans: a.i. voorzitter, communicatie achterban, contacten BOC/CMM, Stad en Spoor. 

- Emile: penningmeester, Herontwikkeling Palace. 

- Monique: Wyck Promotion, Herinrichting Percée. 

- Josine: Bereikbaar Maastricht, verkeer/bussen/parkeren/fietsen/etc. 

- Lambert: secretariaatsondersteuning, contacten buurtplatform Wyck, Groet Wyck borrel, 

Wyck coöperatie, nieuwe leden werving/welkom. 
- Wie??? : stratenplan/zoneringen, afvalbeleid. 

http://www.thebrothbar.nl/
mailto:secretariaat@ondernemendwyck.nl
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Terugkijken op 2018. 

Het nieuwe parkeerbeleid leidt tot veel rumoer. Er volgt nog een evaluatie met de 

gemeente. 
Combi-parkeren: wat opmerkelijk is sinds de invoering van het combi-parkeren is dat de 

halve Alexander battalaan leeg staat.  

 

Wat zou er niet kloppen volgens de aanwezigen: 
- De parkeertarieven 2019 (met inflatie) blijven hetzelfde voor de bewoners als voor     

  ondernemers, echter dienen de ondernemers aan de buitenkant van Wyck te parkeren; 

- De gele vergunningstekens zijn helaas nog niet verwijderd, hetgeen tot grote verwarring      

  leidt. 

- De bebordingen kloppen ook nog altijd niet, wat wederom tot verwarring leidt. 

- Een ondernemer heeft 3 vergunning, welke voorheen variabel waren. Nu is het 
gedigitaliseerd en het managen van de vergunning is niet gemakkelijk.  

Er werd ‘gesjoemeld’ met de vergunning volgens de gemeente. Rekening houden met het 

feit dat we een college hebben die het milieu als prioriteit 

Wat is vervolgens de bedoeling: 
- De intentie blijft dat de klant kort bij de onderneming kan parkeren.  

- Er volgt een enquête met het verzoek aan alle ondernemers dit in te vullen: 

research.net/r/parkerenwyck 

- Uitgangspunt blijft dat onze gast de mogelijkheid moet hebben om op een goede manier 

kan parkeren.  

- De bewegwijzering dient vele malen beter te worden, zodat klanten Wyck vinden.  
- In gesprek gaan met de gemeente, die wel openstaat voor verbetering en verandering. 

STOP: Stappen-Trappen-Openbaar Vervoer-Parkeren als slogan. Het is een 

ontmoedigingsbeleid om vervoer uit het stadscentrum te halen. 

Het loskoppelen van een kenteken zal niet gebeuren, maar wel ervoor zorgen dat het 
gemakkelijk in gebruik kan zijn.  

 

Herinrichting Stationsomgeving:  
De ondernemers in de Stationsomgeving hebben veel hinder ondervonden van alle 

werkzaamheden. Afspraken zijn niet nagekomen. De bomen worden z.s.m. geplant mét 

sfeerverlichting.  
De klachten zijn door O.W. kenbaar gemaakt bij de gemeente en nu is gevraagd om pas-

op-de-plaats te maken met de werkzaamheden (een zgn. bouwstop). 

De aanwezigen uiten de grote zorg dat wanneer de bomen geplant zijn, het wederom één 

grote fietsenstalling zal worden. Dit is helaas wel een reële kans. Echter wordt er aan 
handhaving geen prioriteit gegeven. Dit wordt aangekaart in het gesprek met weth. 

Krabbendam welke in de week van 26/11/18 zal plaatsvinden. 

Er wordt telkens gebeld door de ondernemers, maar worden van handhaving naar 
gemeente gestuurd en andersom. 

 

Er zijn geluiden dat in 2019 de Alexander Battalaan ‘opengegooid’ zou worden. O.W. houdt 
vinger aan de pols via de werkgroep ‘Kwaliteitsimpuls Wyck’ met de gemeente. 

 

https://nl.research.net/r/parkerenwyck
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Discussie over bussen en busstation. De Sint Antoniuslaan zou weer opengesteld moeten 
worden om andere straten te ontlasten en om de bereikbaarheid van Wyck te vergroten. 

Er moet slimmer gepland worden, echter heeft veel te maken met Europese 

aanbestedingsbeleid en budgetten, waardoor werkzaamheden niet gelijktijdig kunnen 
lopen. 

De gemeente zegt telkens de burger te willen betrekken bij besluitvormingen, maar dit is 

een complexe aangelegenheid. 

 
Bloembakken 2019 zijn wederom besteld. 

 

Sfeerverlichting Percée: in het kader van Magisch Maastricht. CMM heeft hiervan de 

inrichting. (Red. op aandringen van een aantal ondernemers van de Percée was de 

geboden verlichting niet wenselijk en niet mooi genoeg. Ook door weerstand van de 

welstandscommissie en door technische moeilijkheden (te grote overspanning), komt er 
nu als alternatief een boom van 12 meter) 

 

Tefaf-vlaggen: er wordt momenteel geïnventariseerd om meer vlaggen te laten ophangen 

in de zgn. aanloopstraten. (Hoogbrugstraat, Wycker Grachtstraat. Op het Cörversplein zijn 
helaas geen bevestigingsmogelijkheden, maar worden mogelijkheden nog verder 

bekeken.) 

Rechtstraat: hier is het laden-en-lossen tot 12:00u ingevoerd. Echter is er geen enkele 

parkeerplaats meer voor bezoekers aan de kant van De Joffers. Er is alleen ruimte voor 

vrachtwagens, zo ook op zaterdag en zondagen, wanneer er minder leveringen zijn. Dit 

punt wordt meegenomen in het gesprek met de wethouder. Echter voor nu is in het 
weekend parkeren op laden/lossen geen optie. 

Begin van de Rechtstraat Zuid is een stopverbod voor Villa Trepetie. Dit is niet werkbaar 

voor de ondernemers welke zelf hun goederen aanleveren.  

 
Vintagemarkt: In de Stationsstraat zou een vintagemarkt komen, maar dit is niet meer aan 

de orde. De antiekmarkt is naar de markt verhuisd. De marktmeester had toen het idee om 

er een vintagemarkt hiervoor in de plaats te organiseren. Echter door de weerstand van de 
omliggende ondernemers en de ondernemers van de antiekmarkt zelf is hier verder geen 

actie meer voor ondernomen. 

De biologische markt zou misschien op de Ruiterij kunnen landen om zo de Percée tot een 
pleintje te laten maken. 

 

Financiën. 

Emile Slijpen neemt het woord als penningmeester. Köhler en de Boer stelt onbezoldigd 
de jaarrekening samen, waarvoor hartelijk dank. 

 

De jaarrekening 2017 wordt gepubliceerd op de website en treft u aan in de 
PowerPointpresentatie. 

De omzet is gestegen naar E. 79.304, = 

Het ondernemersvermogen E. 74.309, = 
Een positief resultaat in 2017 van E. 25.688, =  
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De borgen voor de parkeerplaatsen, staan nu tevens op de balans. Bij inlevering van de 
parkeerplek krijgt de huurder dit retour (mits volgens voorwaarden gehandeld.) 

De netto-omzet wordt gegeneerd door de ledencontributie, 2 donateurs en het grootste 

deel is afkomstig van de omzet door de opbrengsten van de parkeerplekken aan de 
Bourgognestraat. 

De inkomsten van de Bourgognestraat komt eind 2019 te vervallen. Er is nog geen andere 

inkomstenbron aangewend/gevonden. Het verhuren van de parkeerplekken maakt nu van 

O.W. een gezonde vereniging. 
Hierdoor dient er een verhoging van het lidmaatschapsgeld te volgen. Momenteel heeft 

O.W. nog een aantal jaren maar te teren op de huidige vermogens.  

Bij de herontwikkeling Palace zullen er géén parkeerplekken voor O.W. beschikbaar zijn 

als inkomstenbron. 

 

Decharge van de aanwezigen wordt vastgesteld. 
 

Vooruitkijken 2019. 

O.W. is geen spaarclub, maar dient wel nog voor jaren vermogen te hebben om zaken te 

kunnen realiseren. 
Momenteel 115 leden en 2 donateurs. 

Wat is er nodig vanaf 2019: zie ‘Vooruitkijken 2019’.  

Er volgt een andere vorm van communicatie: om leden sneller te informeren over zaken 

i.p.v. 1x per maand een nieuwsbrief. Als ondernemer krijg je dan wel meer informatie om 

vaker te lezen, maar is wel van eigen belang om op de hoogte te blijven. 

Wyck Promotie: dient op een andere manier ingericht te worden.  
De besprekingen hierover zijn momenteel gaande en hopelijk binnen 6 weken vindt 

terugkoppeling plaats. 

 

Wat worden dienstverleners geboden? Solidariteitsprincipe.  
Het voordeel van Wyck is: wonen-winkels-horeca-dienstverlening-studenten. Deze 

onderdelen samen maakt Wyck Wyck! In Wyck is altijd wat te doen. 

Ook als je kantoor hebt in Wyck is ook dit van belang voor jezelf en voor je werknemers.  
Gezinnen proberen de populariteit een halt toe te roepen. O.W. gaat ook met deze 

bewoners in contact te komen. Men heeft elkaar nodig, waarbij de belangen wel anders 

zijn.  
5/12 is een afspraak met rondleiding door Wyck om de knelpunten te laten zien en te 

bespreken met weth. Heijnen van economische zaken. Er zijn nog altijd meer 

dienstverleners dan retail-ondernemers in Wyck. De parkeervergunning dient hiervoor 

aangepast te worden, waardoor anders deze dienstverlenende ondernemers er misschien 
voor kiezen om uit Wyck te verhuizen. 

Deze dienen goed bediend te worden.  

Bereikbaarheid: er wordt geopperd om de Antoniuslaan te openen. Ook de bewoners van 
die straat willen dit.  

Er schort veel aan de vindbaarheid van Wyck, de bereikbaarheid is afgenomen. De 

vindbaarheid van parkings (Kolonel, Station). Nu is alleen de Griend voor de bezoeker 
vindbaar, waarbij deze te voet echter de weg vindt naar de overkant van de stad i.p.v. af te 

buigen naar Wyck. 
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Nieuwe bezoekers vinden nu Wyck niet.  
Toen de A2 er nog was, de rechtsaffer, vond men Wyck wel. Sinds de afsluiting is het 

hiermee misgegaan. De discussie met de gemeente wordt opnieuw opgestart.  

Looks & Feel: er vindt steeds meer een wildgroei aan borden en vlaggen plaats. Hier moet 
een oplossing voor komen. Ook dit staat op de agenda van het bestuur. 

 

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen. 

Laat het ons weten wanneer je vragen hebt. Samen staan we sterk dan alleen. 
O.W.-bestuur staat open voor vragen en discussies. 

Hoe creëren we bewustwording creëren bij dienstverleners en nieuwe ondernemers? 

Mensen bewust maken dat de aantrekkelijkheid van Wyck er niet vanzelf is gekomen, 

maar dat hier hard voor gewerkt is en gewerkt voor moet worden.  

O.W. heeft momenteel 115 leden waarvan er 20 aanwezig zijn.  

Groot Wyck Borrel is opgezet door m.n. dienstverleners, maar iedereen in postcode 6221 is 
welkom: ondernemers, werknemers, bewoners, werkgevers, etc. 

Het gaat in Wyck slecht met een aantal ondernemers, er is veel leegstand, met minder 

bezoekers en minder kwalitatieve bezoekers. OW is er voor het collectief belang en niet 

om individuele ondernemers te coachen of bij te staan. 
 

Van deze ondernemers waar het heel slecht mee gaat, zijn niet aanwezig bij een ALV. Je 

moet een onderscheidend product hebben, die dag en nacht voor zijn onderneming wil 

werken. Elke ondernemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ‘winkel’.  

De gemeente heeft meerdere belangen. O.W. moet aan de weg blijven timmeren om met 

de gemeente aan tafel te blijven zitten. 
Misschien met een paar speerpunten bezighouden: primair gaat het om omzet. O.W. kan 

wel zorgen voor rand-voorwaardelijke zaken.  

Wanneer er problemen zijn, waarbij het meerdere ondernemers dezelfde problemen 

getroffen worden, dan zou het bestuur toch gezamenlijk naar de gemeente gaan? Het 
bestuur kan idd niet voor individueel problemen een oplossing zorgen of voor in gesprek 

gaan met de gemeente. Wel wanneer er iets collectiefs is. 

Wyck Promotie is niet van O.W. We kunnen wel met de stakeholders praten. Binnen 6 
weken is de bedoeling om een ander plan te kunnen voorleggen aan de O.W. leden. 

Als ambassadeurs van Wyck moeten we iedereen bewust maken van het feit dat ze als 

ondernemer in Wyck een toegevoegde waarde geven door de kleinschaligheid.  Wyck 
“verhuurt” sfeer en beleving.  

Ook investeerders van vastgoed doen mee aan de ontwikkeling van een gebied. 

Speerpunten 2019 

1. Promotie 
2. Zorgen dat O.W. inzake de hele infrastructuur mee aan tafel blijven zitten. 

 

Waarom verlaten steeds meer ondernemers Wyck? En waarom worden panden niet of 
slecht opgevuld? 

Het grote gevaar in de retail komt door de komst van Zalando, etc. via internet. Klanten 

komen bij de kleinere ondernemers passen en kijken en kopen dan vervolgens online bij 
de grote bedrijven. 

Ondernemers zouden zich regiowijs zich moeten vormen in een sales-platvorm.  
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Wat zijn we de mogelijkheden wat we voor de buurman kunnen doen? 
In mei 2019 volgt een ledenvergadering.  

Voorstel om 1x per kwartaal bij elkaar te komen. Iedereen die nu aanwezig is, dient een 

buurman mee te nemen in mei.  
Groot Wyck borrel formule: 1 van de ondernemers in Wyck is gastvrouw/man die ook 

sponsort. Bij een borrel is een grotere opkomst. 

Informatie delen voor mensen die het moeilijk hebben met hulp uit Roermond: 

www.riclimburg.nl . 
 

Er is een aantal ondernemers die stellen dat internet niet het gevaar vormt maar juist een 

kans om te laten zien dat een stenen winkel meer service, beleving en sfeer oproept en het 

dus daarop kan winnen. 

 

Samen gezelligheid creëren door het jaar heen. Het wordt bemoeilijkt door de gemeente 
met alle regelgevingen om iets moois voor de etalage te plaatsen. 

Er was een pilot in de Rechtstraat, waarbij helaas ondernemers misbruik van hebben 

gemaakt en dit project mislukt is.  

Bloemen en MM zijn gesponsord.  
Scooters van afhaalrestaurants worden niet voor de eigen ondernemingen geplaatst maar 

bij andere ondernemers. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de (over)buurman, 

wat uiteraard niet de gang van zaken dient te zijn. 

 

 

http://www.riclimburg.nl/

