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Uitnodiging voor belanghebbenden van de Stationsstraat: 28 oktober! 

De gemeente Maastricht en Ondernemend Wyck organiseren een informatie avond 

voor de Stationsstraat. Wat mag en kan wel/niet m.b.t. parkeren, laden en lossen, 

afval(verwijdering) en terrassen. M.a.w. hoe slaan we samen de handen in elkaar 
om onze prachtige stadsentree zo uitnodigend en gastvrij mogelijk te maken en te 

houden. 

U bent van harte welkom op maandag 28 oktober om 18.15 uur bij So Delicious 
(Stationsstraat 21-23).  

 

Afval in Wyck:  
Bestuursleden en Maastricht Bereikbaar hebben bezoek gehad van stichting 

Gouda. Zij hebben ons geïnformeerd over het slagen van hun afvalbeleid. “Er staan 

geen containers meer buiten op straat, er is minder zwerfvuil en ongedierte, er is met 

voldoende deelname een lonend businessmodel ontwikkeld en het is relatief 
eenvoudig op te zetten” Aldus deze stichting. 

De behaalde winst hierbij zit in de collectiviteit, de transparantie van de afspraken, 

de verbeterde service waardoor dus geen containers meer lange tijd op straat 

hoeven te staan en last but not least, het is ook nog een duurzaam visitekaartje en 

voorbeeld vanuit dit stadsdeel.   

Ook hierbij zouden ondernemers en bewoners onder elkaar de handen in elkaar 
moeten kunnen steken. Er ligt er een grotere diversiteit (het aanbod van winkels-

horeca-dienstverleners-bewoners) in Wyck en dit maakt het allemaal 

‘uitdagender’.   

De gezamenlijke wens is er, maar dé oplossing is er (nog) niet! 
 

Nieuwe leden bij Ondernemend Wyck vanaf januari 2019: 

Alex Maastricht, Peter Slegers-Art, Beckers Services & Groen, Spar City Maastricht, 
Monique Brouns, Fit20, Bulthaup Maastricht, Valid, La Casa del Habano, Juwelier 

Burger. 

https://alexmaastricht.nl/
http://www.peterslegers.com/nl/
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Beckers-Services-Groen-468728316480661/
https://www.facebook.com/sparmaastricht/
https://www.moniquebrouns.com/
https://fit20maastricht.nl/
https://maastricht.bulthaup.nl/nl
https://www.valid.nl/
https://www.lacasadelhabanomaastricht.nl/nl/over-ons/
https://www.juwelierburger.com/
https://www.juwelierburger.com/
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Reacties op onze nieuwsbrief van juni 2019. 

Een aantal bewoners van de Bourgognestraat en de Lage Barakken hebben met 

hulp van CNME,  14 geveltuintjes aangelegd. Dit resulteerde in een ‘groenere’ straat 

met een mooie en vriendelijke uitstraling. Wil jij dit ook in jouw straat? Meld je dan 
bij CNME! 

  
 

Reactie op het 9 punten Fietsplan Wyck: “Goeie voorstellen. Vooral het gebied af 
het station. Als ik wil winkelen in Wyck en vooraf cash geld wil pinnen ( zonder ING-

pas alleen mogelijk op station) of als ik bij de Hema stationsplein fotoafdrukken wil 

halen, dingen die korte tijd duren, kan ik mijn fiets nergens parkeren. Om in de 
garage te gaan vind ik echt te omslachtig. Irritatie!  

Punt nummer 6 “Betaald fiets parkeren” op veel plaatsen in de stad! 

Ik heb het plan gelezen: mijn complimenten, het ziet er bijzonder goed uit. En hopelijk 

gaat de wethouder er inderdaad serieus werk van maken.” 
 

Nomineer jezelf of een ander voor een van de Maastricht Awards. 

Inschrijven kan nog tot 15 oktober! Kijk hier voor meer informatie en de 
voorwaarden: www.gemeentemaastricht.nl/maastricht-awards  

 

https://mailchi.mp/5db017a9e0b3/9-punten-fietsplan-wyck
https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/publicaties/nieuws/nieuws/artikel/inschrijving-maastricht-awards-2019-van-start/
http://www.gemeentemaastricht.nl/maastricht-awards
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Fiets labels nodig? 
Fiets labels nodig voor foutief geparkeerde fietsen? Het is mogelijk om deze labels 

te bestellen (en daarna af te halen) bij Centrummanagement Maastricht (Vrijthof 

23). Doe dit via de mail naar info@cmmaastricht.nl. 
  

Groot-Wyck-Najaarsborrel: 9 oktober! 

Ondernemers en bewoners van postcode 6221 zijn van harte uitgenodigd bij de 
Groot-Wyck-Borrel op 9 oktober. 

Meer informatie is mogelijk via secretariaat@ondernemendwyck.nl  

  

Informatieavond BOC/CMM voor alle OW-leden: 29 oktober! 
Op dinsdag 29 oktober is er een inspiratie- en discussie avond voor alle leden van 

de binnenstad ondernemersverenigingen (incl. Wyck) in samenwerking met 

Centrummanagement Maastricht met een tweetal belangrijke onderwerpen: 
- de toekomst van retail door Hans van Tellingen (www.hansvantellingen.nl) over 

stenen winkels en internet 

- de kracht van ons achterland door ? (spreker wordt binnenkort bekend gemaakt) 
over het belang van regionale marketing met inwoners van Maastricht en 

omgeving (25 km).  

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Ruimte (van SNS) in het Eiffel 

gebouw. Binnenkort meer informatie over deze avond.  

mailto:info@cmmaastricht.nl
mailto:secretariaat@ondernemendwyck.nl
http://www.hansvantellingen.nl/

