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Nieuwsbrief Ondernemend Wyck
Januari 2020

Waar is het bestuur mee bezig? 

Kwaliteitsimpuls Wyck:
In maart wordt een enquête uitgezet onder alle ondernemers (leden en niet-leden) van de Percee, Wycker Brugstraat en Rechtstraat over

‘parkeren’:

Dossier ‘Stad en Spoor’ is door de gemeente weer opgepakt (o.a. info bijeenkomst op 16/1 in Stationsgebouw).  

Update app van de Bundeling: Inloglink is verzonden naar de leden. Tijdens de ALV-vergadering wordt hier meer uitleg over gegeven.

Wyck Promotion:
Met Wyck promotion is teruggekeken naar 2019 en wordt gekeken naar de activiteiten voor de komende periode (o.a. Wyck Artistique en

Route du Soleil)

Zuid-Limburg Bereikbaar:
Ondernemers kunnen meedoen met de E-cargobike proef. Meld je aan via deze link. 

Verkeer/Bussen/Parkeren/Fietsen/etc:.

1e week februari is een bijeenkomst over de fietsproblematiek in Wyck gepland met gemeente en belanghebbenden. 

REMINDER ALV – 29 januari – noteer in je agenda! For members only
De algemene ledenvergadering staat gepland voor woensdag 29 januari om 18.15 uur bij Café de Poshoorn.

Na een o�icieel deel is er ruimte voor de verlate nieuwjaarswensen. De leden ontvangen per separate mail de agenda.

 

http://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/projecten-en-producten/fietsstimulering/
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What’s NEW?
Myra van den Boorn-Langeweg als nieuwe secretariaatsondersteuning voor ondernemend Wyck zij is per 1 januari 2020 begonnen.

En verder – belangrijk (!) – gasleidingen vernieuwd
Wyck – De gasleidingen in Wyck worden vernieuwd en verlegd. Dat betekent volop werkzaamheden in Wyck. Maar wel van straat tot straat en op

verschillende momenten in de tijd. De gemeente, Enexis en de aannemer zullen zoveel mogelijk rekening houden met winkeltijden, etc.  Voor

meer informatie lees  bijlage 1 en bijlage 2.
Informeer uw klanten!

Van Zuid-Limburg Bereikbaar (v/h Maastricht Bereikbaar)
Succes van PR Noord leidt tot nieuwe tarieven! Klik hier voor meer informatie en plaats een link op uw website!

Wyck Promotie
Op dit moment is Wyck Artistique in voorbereiding als thema en marketing actie rondom de Tefaf (7 tot en met 15 maart). Er komt een

kunstroute in Wyck waarbij retail-, horeca- en andere ondernemers kunst in hun zaak ten toon kunnen stellen, beschikbaar gesteld door van de

galeries in Wyck. De route zal via diverse kanalen gepromoot worden door Wyck Promotie. Binnenkort hierover meer nieuws.

 Ook meer nieuws over de Route du Soleil die nu volop in voorbereiding is in samenwerking met Centrummanagement Maastricht. De Route du

Soleil is dit jaar twee dagen: zaterdag 20 en zondag 21 juni. 

Koningsdag 27 april
Een werkgroep met o.a. gemeente en Maastricht Marketing is bezig met de voorbereiding. Over de route is nog niets bekend. Wel zetten de

partners in op het promoten van het pre-weekend. Promotie en communicatie wordt ingezet om zoveel mogelijk bezoekers al in het weekend

voorafgaand naar Maastricht, en dus ook Wyck, te trekken. We houden u op de hoogte. Klik hier voor meer informatie.
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You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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