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Waar is het bestuur mee bezig? 

We zijn zoals altijd volop in dialoog met o.a. de gemeente op het gebied van een 
aantal actuele dossiers, zoals fiets- en auto parkeren, mobiliteit, winkelleegstand, 

economie, signing, gezamenlijk afvalbeleid, etc... We gaan daarover in gesprek met 

ambtenaren en de wethouders. Maar we zijn ook bezig met de bloembakken voor 
volgend jaar, Wyck Promotie, de ALV en bijzondere acties tijdens Magisch 

Maastricht  
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Brief wethouder economische zaken: Binnenkort gaat er een brief naar de 

wethouder van economische zaken om nog eens stil te staan bij een aantal knel- 
en aandachtspunten die weliswaar bij haar collega’s liggen maar waarvan Wyck de 

gevolgen economisch merkt. Zo blijft de bereikbaarheid van Wyck incl. bebording 

vanaf A2 een groot zorgenpunt. In het verlengde daarvan ligt ook de 

(on)bekendheid van onze klanten met de parkeermogelijkheden. Veel bezoekers 
worden vanaf de A2 als het ware over Noorder- en Kennedybrug ‘geduwd’, zonder 

dat de parkeermogelijkheden in Wyck voldoende naar voren komen. Want naast 

de vier parkeergarages is het ook belangrijk blijven te benadrukken dat straat-
parkeren ook tot de mogelijkheden behoort. Overigens ligt er voor dit laatste een 

aanvraag bij de afdeling ‘parkeren’ om het straat-parkeren op de Wycker 

Brugstraat/Rechtstraat weer op te rekken naar 2 uur. Ondernemers hebben 
aangegeven dat daar de voorkeur naar uit gaat. Ook zijn we bezig om de 

verkeersbroden bij de laad- en losplaatsen annex parkeerplaatsen helder te 

krijgen.  

 
Ook zijn we bezig met de budgetten voor Wyck Promotie. Als u als ondernemer 

daar u financiële steuntje aan bijdraagt dan verwachten we van de gemeente daar 

ook een behoorlijke bijdrage in. Op die manier kunnen we Wyck extra onder de 
aandacht brengen van onze (potentiële) klanten.  Doe mee en mail projectmanager 

Dionne Neven (info@wyck.nl) voor meer informatie.  

 
App voor Wyckse ondernemers: Ondernemend Wyck introduceert voor haar leden 

de Wyck-App. Een app waarbij je als ondernemer met één druk op de knop toegang 

krijgt tot alle relevante Ondernemend Wyck-informatie: nieuws, activiteiten, 

actuele bestanden, push-berichten van het bestuur over belangrijke en relevante 
nieuwsitems. Ook is de app zodanig ingericht dat je contact kunt maken met 

collega’s in de straat of in je zelfde branche elders in Wyck. We zullen de app 

lanceren tijdens de ALV. 
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ALV – 29 januari – noteer in je agenda! For members only 

De algemene ledenvergadering staat gepland voor woensdag 29 januari om 18.30 
uur. Na een officieel deel is er ruimte voor de verlate nieuwjaarswensen. De locatie 

en de agenda wordt binnenkort gemaild. Noteer nu al de datum in de agenda 

zodat ook jij erbij bent. Een agendapunt kunnen we nu al verklappen: nieuwe 

contributie-structuur! 

 
What’s NEW? 

Magisch Maastricht in Wyck: Heb je iets te georganiseerd tijdens de 

decembermaand? Laat het ons weten, dan kan het geplaatst worden op Wyck.nl! 
Lees hier ook meer over o.a. de selfie-actie in Wyck en verdere activiteiten voor één 

van de gezelligste perioden van het jaar! 

 
Nieuw bestuurslid: Het bestuur is blij dat Philp van Oss, toegevoegd notaris bij 

AchtenvanGent Notarissen, bereid is om het bestuur te komen versterken. Immers 

vele handen maken licht werk. We zijn nu nog op zoek naar een kandidaat-

bestuurslid uit de branche horeca en dan m.n. restaurant-café. Dat maakt dat we 
een afgewogen afspiegeling van de ondernemers in Wyck in het bestuur krijgen. 

Heb je interesse: secreatariaat@ondernemendwyck.nl.  

 
 

 

 
 

https://www.bezoekmaastricht.nl/magisch-maastricht
https://www.wyck.nl/nl
https://www.wyck.nl/nl/blog-overview/selfiewedstrijd-kerststerren-meetwyck
http://www.achtenvangent.nl/home
mailto:secreatariaat@ondernemendwyck.nl
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Afscheid van Anouk: Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de geweldig leuke 

tijd die ik sinds mei 2012 in Wyck heb meegemaakt. Het is tijd om het stokje over te 
dragen en tijd voor mij om nieuwe opdrachten aan te gaan. Ik heb heel veel nieuwe 

mensen ontmoet tijdens de talloze overleggen, ALV’s, netwerkborrels, op straat en 

in jullie zaak      . Nogmaals bedankt en ik blijf jullie in het bruisende Wyck 

tegenkomen! Ik wens jullie een fijne en succesvolle decembermaand! 

Binnenkort meer nieuws over de opvolgster van Anouk.  
Nieuw lid: Everaers Communicatie Vormgeving 

 

En verder: 

Stationsstraat-overleg: Op maandag 28 oktober is er een open en constructief 
overleg geweest tussen bewoners, ondernemers en ambtenaren van de gemeente 

inzake een aantal knelpunten.  

Doel: hoe houden we de Stationsstraat de mooie stadsentree zoals die nu is. Er is 
gesproken over de fietsparkeer-problematiek. Een van de suggesties was fietsen 

die worden verwijderd beboeten. Jammer genoeg heeft dit voorstel het in de 

gemeenteraad niet gehaald. Een gemiste kans voor Maastricht. Daarnaast is er 
gesproken over parkeren (niet meer mogelijk in de Stationsstraat!), laden en 

lossen (onduidelijk), afvalverwijdering en onveiligheidsgevoel. Er kwamen tal van 

oplossingen en suggesties nu uitgewerkt worden.  

 
December 2019: Hierbij de mogelijkheden voor de (extra) openstellingen in 

december: 

05e Sinterklaasavond, open van 10:00 tot 21:00 uur. 
20e, 21e en 23e  december, extra koopavond tot 21.00 uur. 

22e december reguliere zondagopening tot max. 18.00 uur. 

24e Kerstavond zijn de winkels geopend tot 17:00 uur. 
25e en 26e op 1e en 2e Kerstdag zijn de winkels gesloten. 

31e Oudejaarsdag, geopend tot 17:00 uur. 

 

https://www.linkedin.com/in/anoukhamelers/
http://www.anoukpmo.nl/
http://everaers.nl/EVERAERS.html

