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Nieuwsbrief Ondernemend Wyck 

   

 
 

Route du Soleil: 21 juni!  

Wát was de Route du Soleil een geweldige start van een zinderende zomer voor 

Wyck! Een dikke chapeau én merci voor Centrummanagement Maastricht, die dit 
evenement initieerde in samenwerking met Ondernemend Wyck/Wyck Promotie. 

Er deden meer dan 60 (!) ondernemers uit Wyck mee. Dit wordt dus een geslaagd 

jáárlijks terugkerend feest!  
 

Save the date voor volgend jaar: zondag 21 juni 2020 (misschien wel een heel 

weekend)! 

Een impressie van een deel van onze leden: (meer foto’s via Facebook-Wyck, met 

dank aan Focus22) 

https://www.facebook.com/MeetWyck/
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Nog een ‘Save the Date’ 

Voor de Wyckse-Céramique ondernemers en bewoners van postcode 6221 een 
‘Save The Date’: 9 oktober 2019 voor de befaamde Groot-Wyck-Borrel! 

 

Update Duitse Poort: er werd n.a.v. vorige nieuwsbrief een vraag gesteld over het 
waarom.  

Wethouder Krabbendam is bezig met een groot ‘masterplan ov en 

autoverkeer’ rondom het station. Een van de opties is om busverkeer over de 

Sphinxlunet te leiden. Daarbij zou afsluiting van de spoorwegovergang Duitse 
Poort voor gewoon autoverkeer een reële optie zijn. Op dit moment kijkt 

Ondernemend Wyck nadrukkelijk mee met de opzet van het verkeersonderzoek, 

waarin alle varianten en consequenties in kaart worden gebracht. We houden u op 
de hoogte over het verloop.  

  

Vooruitlopend op het onderzoek hebben we ons standpunt (géén afsluiting Duitse 
Poort voor gemotoriseerd verkeer) al mening keer kenbaar gemaakt.  

 

 



 

5 

 

           
Bewegwijzering van parkeerplaatsen:   

Dankzij herhaalde gesprekken tussen gemeente Maastricht en Ondernemend Wyck 
zijn een aantal borden voor de bewegwijzering aangepakt. De conclusie van het 

bestuur is dat Wyck ruim voldoende/goed staat aangegeven op de borden, zowel 

aanrijdend vanuit de noordelijke als de zuidelijke kant. 

Wat niet wegneemt dat de inzet groot blijft om de toegangswegen open te houden 

en te pleiten voor het openhouden van de Duitse Poort. 

 

                
Fietsenproblematiek:  

Wethouder Krabbendam heeft het bestuur van Ondernemend Wyck en daarmee 

heel Ondernemend Wyck uitgedaagd om met oplossingen te komen voor de 
fietsproblematiek. In de afgelopen weken is er door leden en bestuur hard gewerkt 

aan een notitie (klik hier) die woensdag 26 juni met de wethouder werd besproken. 

Vervolgens is het aan de wethouder om met concrete haalbare voorstellen te 
komen. We houden u op de hoogte! 

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2019/06/Voorstel-Fietsparkeren-in-Wyck-2019.pdf
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Nogmaals de dringende oproep: 

Welke gemeenschappelijke wensen voor Wyck in het belang van de wijk-breed 

(dus niet alleen die van je eigen stoeptegel) heb jij? 
Heb je verder suggesties, opmerkingen, ideeën, reacties? Stuur gerust een mail 

naar: secretariaat@ondernemendwyck.nl.  

 

Vrun vaan de Wieker Fanfaar 
Het aandachtspunt hierbij zijn de dertig jaar oude versleten uniformen en het 

ontbreken van de financiële middelen om nieuwe uniformen aan te schaffen. De 

uniformen bekostigen vanuit eigen financiën is een onmogelijke opgaaf, mede 
gezien de subsidiekortingen van de gemeente Maastricht vanwege de 

terugtrekkende lokale overheid. Dit resulteert erin dat het bestuur van de Wieker 

Fanfare een beroep heeft gedaan op de vriendenstichting. 
Lees hier de brief en de mogelijkheid om sponsor te worden. 

 

Hard times need hard messures: 

Winkel Lokaal!! (klik op de foto voor meer informatie) 
 

       
 

 

 

https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2019/06/Brief-st.-Vrun-vaan-de-Wieker-Fanfaar.pdf
https://ondernemendwyck.nl/wp-content/uploads/2019/06/Sponsor-st.-Vrun-vaan-de-Wieker-Fanfaar.pdf
https://www.unizo.be/winkelhier?utm_source=unizo.be&utm_campaign=winkelhier
https://www.gva.be/cnt/dmf20190612_04455096/bekende-bakkerij-goossens-gaat-niet-echt-dicht-shockeffect-om-mensen-aan-het-denken-te-zetten?fbclid=IwAR1rBnezGvER43t567pf2HLGt2cCmtneM37J0eyd4OYSaln7rkCUalWeu1g
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Bereikbaarheid van Wyck: Nieuws voor jou en jouw bezoekers van Maastricht 

Bereikbaar: 
Beste binnenstadpartner, 

Het vakantieseizoen staat voor de deur. Samen met u en uw medewerkers willen 

we de bezoekers van de stad gastvrij ontvangen. Een aantal actualiteiten willen we 

bij u onder de aandacht brengen: 
1.     Voor de concerten van André Rieu en zijn Strauss orkest is er gezorgd voor 

nachtbussen van en naar P+R Noord. 

2.     Vooral belangrijk voor Wyck: Bij P+R Noord vinden momenteel 
werkzaamheden plaats zodat binnenkort buslijn 30 hier kan stoppen. Er wordt 

een aparte busbaan aangelegd tussen het parkeerterrein en de achterkant van 

Mosa. Vanwege deze werkzaamheden is de definitieve datum waarop buslijn 30 
gaat stoppen op P+R Noord nog onbekend.  

3.     Van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juli rijden er geen treinen tussen Sittard 

en Maastricht. Er worden bussen ingezet. 

 Vragen? Tips? Laat het me weten. 
Onderstaande info kunt u delen met medewerkers en klanten, zodat ook zij 

goed op geïnformeerd zijn. 

Nachtbussen P+R Noord na concerten Rieu 
Kom je met de auto naar Maastricht voor of tijdens één van de concerten van Andre 

Rieu? Parkeer dan gratis aan de rand van de stad bij P+R Noord. Buslijn 10 brengt je 

voor €2 pp naar hartje stad en weer terug. 3 tot 5 personen kunnen samen reizen 
op een groepsticket van €5. Speciale pendelbussen rijden ook na afloop van de 

concerten: elk kwartier vanaf 23.45 vanaf halte Boschstraat/Markt. Uitstappen kan 

bij halte Mosae Forum of halte Boschstraat/Maagdendries. De laatste bus rijdt om 

01.15 uur richting het parkeerterrein. Deze tijdelijke regeling geldt voor alle dagen 
waarop Andre Rieu een concert geeft, maar staat niet weergegeven 

op 9292.nl of Arriva.nl.   

    
Tweede buslijn vanaf P+R Noord met halte Station Maastricht 

Vanaf medio juli wordt de halte P+R Noord toegevoegd aan buslijn 30, die rijdt 

tussen Sittard en het station van Maastricht. Vanaf het gratis parkeerterrein P+R 
Noord kun je dan ook met buslijn 30 voor €2 pp retour naar hartje stad reizen. 3 tot 

5 personen kunnen samen reizen met een groepsticket van €5. Elk half uur vertrekt 

de bus. Je kunt dan ook uitstappen bij Station Maastricht.  

  
9 dagen geen treinen, maar bussen, tussen Maastricht en Sittard   

Prorail werkt aan het spoor tussen Bunde en Maastricht van zaterdag 6 tot en met 

zondag 14 juli. Er rijden in deze periode geen treinen tussen Sittard en 
Maastricht, maar snel- en stopbussen. Tussen Maastricht en Maastricht Randwyck 

rijden de treinen van Arriva en NMBS wel.  

http://9292.nl/
http://arriva.nl/

