
 
Nieuwsbrief januari 2019 

 

In deze nieuwsbrief: 

- Kwaliteitsimpuls Wyck 
- Brandbrief mogelijke afsluiting spoorwegovergang Duitse Poort 

- vlaggen TEFAF 

- Reuzenstoet-openingstijden-Wyck Promotie 

- Studenten verfraaien stationsomgeving Wyck - Stationsomgeving 
- Carnaval in Wyck 

Lees deze nieuwsbrief en informeer u zo over de ontwikkeling in Wyck 

 
Kwaliteitsimpuls Wyck: 

Er wordt druk overleg gevoerd met de gemeente over de volgende dossiers: 

 
Foto: RTV Maastricht 
Stad en Spoor: in december heeft de voorzitter ingesproken tijdens de raadsronde inzake 
dit dossier. Ondernemend Wyck wil hierbij de verschillende bus routes ‘eerlijk’ verdelen 

over de Sphinxlunet, Stationsstraat, Sint Maartenslaan en het openen van de Sint 

Antoniuslaan. De wethouder koerst aan op bussen door Sphinxlunet en St. Maartenslaan 
en de Stationsstraat autoluw of autovrij!  

Parkeerbeleid: n.a.v. verschillende berichten van ondernemers wordt er opnieuw om de 

tafel gezeten om te bekijken hoe het nieuwe parkeerbeleid nog meer en beter aangepast 
kan worden voor zowel bezoekers als bewoner als werknemers/gevers/ondernemers in 

Wyck. Dinsdag 29 januari is de evaluatievergadering. We houden u op de hoogte. 
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Herontwikkeling Palace: vanaf de start zal Ondernemend Wyck bij de overleggen aanwezig 
zijn. Momenteel is er nog sprake van het wel/niet onteigenen van één pand, waardoor de 

start op zijn vroegst in zomer 2020 zal starten. 

Groot Wyck Borrel: 30 januari was.een zeer geslaagde en gezellige Groot Wyck Borrel. Met 

een woord van de nieuwe voorzitter Hans Bours over de ontwikkelingen binnen Wyck.  

Wij hopen van harte dat u er de volgende keer ook (weer) bij bent. 

 

Brandbrief sluiting Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer 
Naar aanleiding van publicaties in de krant heeft het bestuur van Ondernemend Wyck een 

brandbrief gestuurd naar alle raadsleden en wethouder Krabbendam over het afsluiten 

van de spoorwegovergang Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer. Na het wegvallen van 
de afslag Wyck bij de ondertunneling van de A2 en het afsluiten van de Antoniusstraat, zou 

dit het derde obstakel worden om Wyck te bereiken. En dat terwijl steeds minder 

bezoekers Wyck vinden en er volop parkeerplaatsen voorhanden zijn. Zonder 
alternatieven geen afsluiting. Ook al omdat er veel verkeer wordt afgevangen aan de 

Griend (Franciscus Romanusweg). Deze bezoekers worden meteen over de 

Wilhelminabrug de stad in geleid. Hetzelfde geld voor de bijna gratis bus van Station 

Noord naar de Markt. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om het juiste winkelend 
publiek te verleiden de brug over te komen (zie ook Wyck Promotie).  

 

 
TEFAF Vlaggen 

 
Na jaren gepleit te hebben om ook de zgn. aanloopstraten te bevlaggen tijdens de TEFAF, 

is het nu zover! Met trots kunnen wij zeggen dat vanaf 2019 de volgende straten ‘bevlagd’ 
worden:  

-          Stationsstraat 

-          Wyckerbrugstraat 

-          Rechtstraat  
NIEUW: 

-          Wycker Grachtstraat (zuidkant) 

-          Hoogbrugstraat 
We hebben de gemeente ook verzocht om het Cörversplein en de Oeverwal hierin mee te 

nemen. Deze plekken zijn wel vergund, échter…. Er zijn geen ophangpunten. Veel panden 

zijn monumenten (en dan mag een ophangpunt niet zomaar) of pandeigenaren wensen 



geen ophangpunt.  Ondernemend Wyck wil graag een andere oplossing voor dit probleem 
vinden.  

 

(Horeca) ondernemers Oeverwal en Cörversplein hebben jullie ideeën? Is het niet voor dit 
jaar, dan voor volgende jaar. Neem contact op met Anouk Hamelers via: 

secretariaat@ondernemendwyck.nl. Snel want het is kort dag. 

 

Mocht ja als ondernemer toch een vlag willen hangen dan zul je dat zélf moeten 
overleggen met de pandeigenaar en een vergunning moeten aanvragen voor de 

bevestiging van een ophangpunt (ook zelf te doen). De vergunning om een vlag te hangen 

is dus wel al verleend. 

 

Een groot DANKJEWEL naar gemeente Maastricht. Zij verzorgt nl: de vergunning, de 

vlaggen, de stokken, de montage en demontage én betaalt de rekening! 
 

 

Koopzondag of niet - Reuzenstoet Maastricht op 2 juni a.s. 

 
Het Reuzengilde Maastricht organiseert op zondag 2 juni haar Reuzenstoet 2019. De 
gemeente heeft bepaald dat er dan GEEN koopzondag is. Het Centrummanagement heeft 

in overleg met de overige ondernemersverenigingen van de binnenstad het initiatief 

genomen om samen met de organisatie toch een koopzondag voor elkaar te krijgen. Ook 
al omdat er een week later (9 juni) het Pinksterzondag is. Ook een verplichte sluiting voor 

alle winkels. Ondernemend Wyck zal € 1.000,-- bijdragen aan communicatie naar de 

bezoekers toe als partijen het bij de gemeente toch voor elkaar krijgen op om 2 juni open 
te zijn. Er zal dan specifiek ingegaan worden op de bereikbaarheid van de stad en alle 

shopping mogelijkheden. De bijdrage van Ondernemend Wyck is dan ook alleen geldig, 

indien de winkels mogen openen.  

 
Wyck Promotie 

Op dit moment worden er achter de schermen tal van besprekingen gevoerd over de 

continuering van Wyck Promotie (o.a. wyck.nl). Deze is mede afhankelijk van het 
commitment van een aantal grote private partijen. Daarnaast is het duidelijk dat een 

promotiecampagne zichtbaarder en mulitmedialer moet zijn. Ook dat is onderwerp van 

gesprek evenals wie de uitvoerende instantie wordt. Vooruitlopend hierop heeft het 
bestuur van Ondernemend Wyck, net zoals 3 jaar geleden, een bedrag van € 6.000, - voor 

de komende 3 jaren, toegezegd. Uiteraard onder de conditie dat Wyck Promotie 

gecontinueerd wordt. Iets waar Ondernemend Wyck een groot voorstander van is om nog 

meer bezoekers naar de winkels en horecazaken van Wyck te trekken! 
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Studenten MAFAD verfraaien Stationsplein met kunst 
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de herinrichting van de Stationsstraat en omgeving. 

Daardoor is er een ruimer voorplein ontstaan. Dit jaar zal ook de scooterstalling van het 

Stationsplein verdwijnen. Zo ontstaat er op het plein ruimte voor kunst. Het kunstwerk 

kan blijven staan tot de werkzaamheden worden uitgevoerd voor de definitieve inrichting 
van het plein. 

 

Op dit moment ontwikkelen derde- en vierdejaars studenten van de Maastricht Academy 

of Fine Arts and Design (MAFAD) de eerste ideeën en in maart worden die gepresenteerd 

aan de kunstcommissie. De kunstcommissie, waarin onder andere gemeente en NS zijn 

vertegenwoordigd, selecteert het beste idee. Vervolgens gaan de studenten aan de slag 
en werken het ontwerp uit. Naar verwachting wordt het kunstwerk in de zomer geplaatst. 

Afhankelijk van de werkzaamheden en de definitieve inrichting van het plein blijft het 

kunstwerk naar verwachting tot medio 2021 staan. 

  
Opdracht 

De opdracht is om een tijdelijk kunstwerk te ontwerpen waarmee de transitie van het 

stationsgebied wordt belicht en daarnaast zorgt voor een aangename omgeving voor de 

stroom passanten die zich dagelijks in het stationsgebied begeeft. 

 

Planning stationsomgeving 2019.  
Het stationsgebied blijft in beweging. Zo wordt er in 2019 gewerkt aan een bushalte 

voor internationale bussen aan de oostzijde (Meerssenerweg) van het station en start NS 

met het renoveren en herbestemmen van het stationsgebouw. Ook werken NS, ProRail en 

gemeente samen aan de realisatie van een inpandige scooterstalling (in het 
stationsgebouw). Naar verwachting wordt die stalling medio 2019 in gebruik genomen. 

 

 
 

Alaaf!   

Maastricht heeft een rijke carnavalshistorie. Nog maar een paar weken te gaan en de stad 
verandert weer in dé Carnavalsstad. Centrummanagement Maastricht en de Wyckse 

ondernemers omarmen deze tijd van het jaar en werken nauw samen met de Tempeleers 

om de stad kleur en sfeer te geven. Ook dit jaar organiseren we samen wederom de 

Kiekoet; dé etalagewedstrijd in aanloop naar de Vastelaovend.    Anders dan vorig jaar is 

de wedstrijd van 2019 verbonden aan een thema. ’t Mooswief heeft als patrones van de 

Mestreechter Vastelaovend behoefte aan nieuwe kleren, aangezien ze haar huidige outfit 
al sinds 1985 draagt. Deze nieuwe garderobe is de aanleiding voor het thema van dit jaar: 



“Traditie in een nieuw jasje” oftewel “Traditie in ’n nui jeske” (De invulling van dit thema 
mag uiteraard op eigen creatieve wijze worden ingevuld!)  

 

De jury van dit jaar bestaat uit Chrit Rousseau, Guy van Grinsven en Ronald Gossieau. Zij 
zullen de etalages kritisch beoordelen op creativiteit, de relatie met het gekozen thema, 

de Vastelaovend-beleving en de mate en duur waarop bezoekers aandacht besteden aan 

de betreffende etalage. Aan de winnaar zal ook dit jaar weer een prachtig cadeau worden 

overhandigd tijdens de prijsuitreiking. 
 

Belangrijke data om te noteren: 

Zo 3 februari Uitroepen stadsprins Groot Maastricht  

Vr 8 februari  Etalage gereed voor Kiekoet  

Ma 11- vrij 15 februari  De jury gaat de etalages beoordelen  

Woe 20 februari  Prijsuitreiking Kiekoet  
Iedere ondernemer doet automatisch mee aan de wedstrijd, indien de etalage op 8 

februari carnavalsklaar is én de winkel gevestigd is in een van de onderstaande Wyckse 

straten: Rechtstraat, Stationsstraat, Wyckerbrugstraat. 

  
Ben je ondernemer buiten deze straten en neem je ook graag deel aan de wedstrijd? Stuur 

dan een bericht naar p.joosten@tempeleers.nl en zij zorgen ervoor dat ook jouw etalage 

wordt meegenomen in de beoordeling! We hopen dat jullie dit jaar weer mee doen aan 

deze sfeervolle wedstrijd en kijken uit naar jullie creatieve invullingen.   Namens de 

Tempeleers en Centrummanagement Maastricht, Paul Joosten en Paul ten Haaf.  

  
 


