
 
 

Ondernemend Wyck - Verslag ALV – d.d. 16 februari 2021 

 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
De voorzitter geeft aan dat dit de 1e ongewone ALV bijeenkomst is, want online. 
Later dit jaar, wanneer de maatregelen het toelaten, zullen we terugkomen met een 

inspiratiesessie. Een warm welkom aan de aanwezigen.   
 

2. Notulen d.d. 29-01-2020 
Geen op- en of opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.  
Wel nog een opmerking op pagina 3: hier staat, over de fikse korting op verzekeringen bij AON. Dit 

geldt nog steeds.  Mochten leden van Ondernemend Wyck interesse hebben kunnen deze contact 
opnemen met Noël Hundscheidt op: 06-25086366 of  

e-mail: noel.hundscheidt@aon.nl 
 

3. Terugblik 2020 

• Onderzoek Verkeer & Parkeren incl. parkeerduur:  
Vorig jaar heeft de enquête Verkeer & parkeren in Wyck plaatsgevonden. Professor Hans Kasper 

(van voorheen ETIL) heeft deze enquête toen opgesteld en hiermee geholpen door met een 

grote groep Wyckse ondernemers een en ander nader te onderzoeken. 

Conclusie: 50% van de ondernemers was van mening om de huidige verkeerssituatie te 

handhaven en 50% wilde het centrum van Wyck autoluw maken, zodat de bezoekers meer 
konden flaneren. Ook is vanaf 1 januari jl. de parkeerduur aangepast van 1 uur naar 2 uur. 
Helaas is het effect nog niet meetbaar door de Corona-periode. 

• Fietsactieplan: 

Ondernemend Wyck heeft samen met de gemeente de hotspots langsgelopen waar het meeste 
fietsoverlast is. Uitgangspunten zijn onder andere: “je fiets in de fietskelder onder het 
stationsplein, fiets achter de voordeur en nieuwe fietsparkeervoorzieningen in Wyck 

(hotspots)”. Afgelopen najaar is het fietsplan vastgesteld en dit wordt nu langzaam uitgerold. 

Waar dit nodig is, worden nieuwe voorzieningen geplaatst of de situatie aangepast. Op een 

aantal plekken zullen “de tulpen” verdwijnen en hiervoor in de plaats zullen parkeervakken 
voor fietsen komen. Dit werkt schijnbaar beter, dit naar aanleiding van een proef die gedaan is 

op de Helmstraat. De gemeente probeert deze aanpassingen door te voeren nog voor het einde 
van deze lockdown. 

• Maastricht Bereikbaar/Zuid-Limburg Bereikbaar + P&R Noord/Zuid: 
P&R Zuid is opgeheven. We kunnen meedoen als ondernemers in Wyck aan een aantal door 
Zuid-Limburg Bereikbaar georganiseerde pilots. Eén daarvan is Zero Emissie Stadslogistiek, 

waarbij men op zoek is naar mensen die willen meedoen aan de pilot.   

• Zero Emissie Stadslogistiek:  
De landelijke overheid en de gemeente Maastricht hebben bepaald dat per 1 januari 2030 

(overgangsperiode vanaf 2025) alleen nog maar bestelauto’s en vrachtwagens met 0 CO2 

uitstoot (Elektrische Voertuigen) de stad en dus ook Wyck in mogen. Nu lijkt dat ver weg, maar 

het komt snel dichterbij, omdat bestelauto’s als eerste aan de beurt zijn. Ga je een nieuwe 

bestelauto – of -bus kopen informeer je naar de voorwaarden. 

• Herontwikkeling Palace:  
De gemeente is bezig met de onteigeningsprocedure, maar er zijn verder geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. Wel maakt Ondernemende Wyck nog dankbaar gebruik van de 

verhuur van parkeerplaatsen, waardoor OW ook de inkomsten genereerd.  
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• Overleg Binnenstad Ondernemers Clubs + CMM (4x p.j.): 
In dit BOC-overleg, worden zaken besproken, die breed gedragen worden en waar problemen 

voor de totale binnenstad ter tafel komen. Hans zit samen met de gemeente om te kijken naar 
allerhande oplossingen, die te maken hebben met de corona-maatregelen. We houden jullie via 

sociale media (website, bundeling, facebook) op de hoogte.  

Mochten er mensen zijn, die ideeën hebben meldt ze bij Myra van het secretariaat via e-mail: 
secretariaat@ondernemendwyck.nl  en we nemen dit mee in de volgende vergadering.  

• Kerstverlichting (CMM): 

Ondanks het niet doorgaan van diverse activiteiten, was het toch de wens om Maastricht mooi 
te houden. Zo is er door de Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht een flinke bijdrage 
geleverd, zodat de kerstlampjes overal door de stad verspreid ophingen, zonder een extra 
bijdrage aan de ondernemers te hoeven vragen. Ondernemend Wyck draagt hier ook altijd 

financieel aan bij.  

• Wyck Promotie:  
Wyck Promotie heeft als onderdeel van Ondernemend Wyck de afgelopen periode veel online 
gedaan o.a. blogs door Wyckenaren. Wel heeft de Vintage Markt nog tussen de 2 lockdowns 

plaatsgevonden en werd deze goed bezocht. Helaas is de Decemberactie geannuleerd 

(kraampjes). Projectmanager Dionne Neven is samen met de stuurgroep bezig om een nieuwe 
planning voor 2021 op te zetten. 

• Tefaf vlaggen + Bloembakken:  
Helaas is de Tefaf vanwege Corona halverwege afgebroken dus de vlaggen hadden weinig 

effect. Ook zullen komend jaar wederom de bloembakken opgehangen worden, ondanks alle 

coronaperikelen. Dit levert toch een bijdrage en toevoeging aan de beleving van Wyck. 

Het bestuur heeft de offerte voor de bloembakken inmiddels goedgekeurd en heeft nog een 
flinke korting kunnen afdwingen bij de leverancier. 
  

Gevraagd wordt door Ellen van Benthem (So Delicious) dat veel zaken van de Stationsstraat niet 

worden meegenomen. Hans zal navraag doen over de Tefaf vlaggen en ook de bloembakken, 
zodat de Stationsstraat wel meegenomen wordt.   

 

• Nieuwsbrieven:  

Afgelopen periode is het gehele Mailchimp-bestand (tool voor versturen van de Nieuwsbrieven) 

opgeschoond en dat is één van de communicatiemiddelen, daarnaast hebben we de website, 
Facebook en de bundeling-app.  

• Ondernemend Wyck App: 
Mensen die de app nog niet hebben gedownload gebruik deze app, zodat je niets mist van 

informatie.  Ongeveer 57% van de leden gebruikt de app.  

• Nieuwe leden:  

Afgelopen jaar hebben 14 leden opgezegd en hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld. De 
nieuwe leden worden elke maand in de nieuwsbrief voorgesteld.   

• Groot Wyck Borrel:  

Jammer genoeg is de Groot Wyck Borrel afgelast vanwege Corona, maar zullen we deze 
activiteit zeker snel oppakken als dit is toegelaten.  
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4. Financieel jaarverslag incl. contributie: Emile Slijpen 

Emile geeft een toelichting op de financiën. Eerst wordt de Winst & verlies rekening besproken. 
Naast de contributies van de leden (96) en 1 donateur wordt de rest van inkomsten behaald uit het 
verhuren van parkeerplekken aan de Bourgognestraat/ garages. 
Wyck Promotie staat als Tussenrekening op de balans. Zolang dit geen aparte stichting is doet 

Ondernemend Wyck de boekhouding. 
De begroting voor de komende jaren wordt besproken tot 2026. 

Medio 2022 zal waarschijnlijk geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van de parkeerplekken 
en dan zullen die inkomsten stoppen. 
Bij gelijkblijvende kosten zal verlies gedraaid worden in 2023. 

Leon merkt op dat bij het wegvallen van de inkomsten voor de parkeerplekken van de garages, de 
lidmaatschapsgelden verhoogd zullen moeten worden of meer leden aangetrokken te worden. In 

de vorige jaarvergadering van 2020, hebben we het oprekken van het lidmaatschap besproken. 
 

Nol Beckers (Maasland Antiquariaat) merkt op, dat het afgelopen jaar een moeilijk jaar is geweest 

en nog. En dat we niet moeten ontkennen dat veel van onze leden - en niet leden- het wel 
“allemaal goed vinden”. 

Om een voorbeeld te noemen: de bloembakken hebben we in de begin jaren van Ondernemend 

Wyck met eigen bijdrage gefinancierd. Iedere ondernemer in Wyck heeft hier profijt van. De 

ondernemers die betalen hebben profijt, maar ook de anderen die niet betalen profiteren hiervan. 
Om meer leden te krijgen moet je ook aangeven dat de contributie naar bijvoorbeeld € 250,00 euro 

per jaar moet en dat dit ook nog een reëel bedrag is. Ondernemend Wyck doet best veel collectief. 
Sinterklaas, bloembakken, een substantiële bijdrage aan Wyck promotie leveren, etc. 

 
Leon Maes (Maes Vastgoed) geeft aan dat veel mensen het wel allemaal oké vinden en voor het 
lidmaatschap geen inspanning willen leveren of financieel bij willen dragen. Collectief is wel vereist 

om een vuist te kunnen maken. Groei in het aantal leden kan indien ervoor gezorgd wordt dat het 
lidmaatschap voor een lid meer opbrengt dan dat het kost. Bijvoorbeeld: Als je van AON-

verzekering gebruik maakt, scheelt dit behoorlijk. Je bent goedkoper uit en hebt een betere 

dekking.  

  
Nol Beckers (Maasland Antiquariaat) merkt op dat dat een prima verhaal is en wil voorstellen dat 

een aantal OW-leden zich inzetten als ambassadeur. Niet als verkopende partij, maar als collega’s 

die zelf bereid zijn onderling aan te geven wat OW doet, voor wie, en wat OW voor je kan 
betekenen. Anders blijft het toch een verkooppraatje, als je buurman ondernemer zegt dat het 
werkt, dan werkt dit veel beter. 
Hans: Meenemen in komende periode wie we zijn, wat we doen en wat het mensen oplevert 
om juist nu lid te worden van OW. 

 
5. Vooruitblik 2020-2021 

• Opstart na lock down: 

Hans geeft aan bezig te zijn samen Wyck promotie en CMM (Centrum Management Maastricht) 
om te kijken welke acties opgepakt kunnen worden na de lockdown. Het plan is in 

voorbereiding en wordt aanstaande maandag 22 februari in de stuurgroep gepresenteerd.  
Voorstel voor 1e acties zijn: 
1.  Iets aan de aankleding te doen van Wyck, zodat de straten weer feestelijk worden. Speciale 

acties waar de Retail en horeca aan mee kunnen doen.  



 
 

Deze acties zullen volgende week met jullie worden gecommuniceerd. 

Ook willen we kijken of er op zaterdag en zondag acts op straat kunnen optreden in 
afstemming met de rest van de stad en CMM om met elkaar hierin samen op te trekken.  

2.  Werken met vlogs. Er zijn een aantal ambassadeurs in Wyck, die social media een flinke 
boost hebben gegeven, waaronder de vlog van Peter Noten. Zo krijgen we online aandacht 

en deze kunnen we dan omzetten naar offline aandacht.   

• Inspiratiesessies: Business Model Canvas en Social Media:  

Dit jaar proberen we een Business Model Canvas inspiratiesessie te organiseren, waarin aan de 
orde komt: hoe zet je je eigen bedrijf op en een bedrijfsmodel. En is dit bedrijfsmodel nog 
valide.  

Bij de inspiratiesessie van Social Media wordt uitleg gegeven hoe facebook, LinkedIn en 

Instagram werkt. Zodra dit mag en kan, wordt deze sessies ingepland en is het ook goed om 
elkaar fysiek te ontmoeten.   

• Stad en Spoor dossier: 

Dit dossier is on hold gezet door de gemeente. Het kan voor Wyck nogal wat gevolgen hebben 

met name over de doorstroom en bereikbaarheid. De plannen die er op dit moment liggen zijn; 

de spoorwegovergang afsluiten en de busrotering aanpassen. Ook wil men de Stationsstraat 
autoluwer maken dan dat die nu is. Veel plannen liggen stil en worden helaas pas in het najaar 

van 2021 opgepakt. Als OW volgen we dit dossier op de voet en mocht er een aanpassing zijn 

dan horen jullie dit.  

• TEFAF-vlaggen en Bloembakken: 

Hier gaan we gewoon mee door en zullen ook vragen voor Stationsstraat.  
De Tefaf is voor 2021 verplaatst naar september.  

• Zero Emissie Stadslogistiek: 

Een landelijke maatregel voor alle binnensteden, zodat deze alleen maar beleverd worden door 

voertuigen zonder CO2 uitstoot. Ook eigen bestelauto’s die gebruikt worden mag niet meer. 
Daarom willen we leden informeren: wil je op korte termijn een nieuwe combi of bestelauto 
kopen? Informeer je dan vooraf over deze maatregel. In 2030 zijn de grote opleggers aan de 

beurt. Leon Maes vraagt of dit ook geldt voor personenauto’s van bewoners? Hans geeft aan dat 

dit niet geldt voor de personenauto, maar wel voor auto’s die leveren (combi, bestelauto, 
transport).  

• Ledenwervingscampagne (uitrol komende periode):  
Een groepje studenten van Hogeschool Zuyd maken een plan van aanpak op, om een procedure 

op te stellen voor meer leden te werven zowel online als offline. Als bestuur zijn we allemaal 

vrijwilliger en hebben geen tijd om precies te zien wie zich er zich nieuw in Wyck vestigt en 
welke bestaande ondernemers in aanmerking zouden kunnen komen voor lidmaatschap. We 
houden jullie op de hoogte.  
Eveneens hebben we een vast document waarom je lid zou moeten worden?  

Leon vraagt of studenten ook input van ideeën krijgen?  

Kom met nieuwe ideeën en we gaan ze beoordelen, zodat ze ook praktisch toepasbaar zijn. De 

studenten zelf willen we met verse ideeën laten komen.  

• Wyck Promotie – activiteiten: 

Hans geeft aan bezig te zijn met Wyck promotie en CMM (Centrum Management Maastricht) om 
te kijken welke acties opgepakt kunnen worden na de lockdown. Het plan is in voorbereiding en 

wordt aanstaande maandag 22 februari in de stuurgroep gepresenteerd. 
 
 



 
 

 

5. Rondvraag/ Wat verder ter tafel komt 
Sheila Oroschin (The Masters) wil als advies meegeven; dat het van belang is dat jullie als 
Ondernemend Wyck aangeven “wie jullie zijn, wat jullie doen en wat jullie voor de ondernemers 
kunnen betekenen”. Heel basaal vooral nu in deze tijd! Als je wilt dat ondernemers nu lid worden 

van een Ondernemersvereniging wil je meer sterke punten horen om mensen over de streep te 
trekken en niet over bloembakken en zero emissie!  

 
Sheila Oroschin (The Masters) vraagt de aanwezigen of ze enig idee hebben wederom open te 
mogen? Waarschijnlijk begin maart. Het idee dat wanneer de winkels open mogen en dat dan de 

straten opgebroken worden, dit moeten we als ondernemer niet accepteren. 
Ondernemersvereniging moet aangeven aan aspirant leden; wat gaan we doen en wat maken voor 

jou in orde! Wat heeft een ondernemer nodig en wordt het breed gedragen. Uiteindelijk moet de 
gemeente ons faciliteren.  

 

Ellen van Benthem (So Delicious) geeft als opmerking dat het gevoel om lid te zijn van de 
Ondernemersvereniging eigenlijk tweeledig is.  

1. De lange termijnvisie en  

2. Ellen mist echt de samenhorigheid van Wyck.  

Als je kijkt naar het afgelopen jaar dan mis ik echt het samen zijn, zegt Ellen. Toen de 2e lockdown 
inging had ik meer verwacht dat we als club even bij elkaar kwamen online en dat we dan konden 

brainstormen wat we als club Ondernemers zouden kunnen doen. 
  

Sheila Oroschin (The Masters) geeft aan dat er nog een andere app is in Wyck, waar meer basale 
zaken worden besproken. Als voorbeeld de oproer in de stad en de waarschuwing dat 
ondernemers hun zaken moesten beschermen. Sheila is van mening dat je als 

Ondernemersvereniging hier beter op moet inspelen en de ondernemers moet faciliteren. 
Hoe gaan we de nieuwe wereld vormgeven? 

 

Leon Maes (Maes Vastgoed) geeft aan dat door het bestuur breed gedragen de kar getrokken wordt 

en dat het gevoel ontbreekt bij veel ondernemers. De winkels zijn maanden dicht, dan hadden de 
gasleidingen toch al vervangen kunnen worden.   

 

Nol Beckers (Maasland Antiquariaat) merkt op: “waar zijn de mensen die afgelopen week in paniek 
waren en zaten en de ondernemers die nu zelf achterover leunen”. 
  
Nicole Wolfs (Fit20) laat weten dat het voor haar de 1e keer is sinds haar lidmaatschap dat ze een 

Algemene Ledenvergadering bijwoont. Ze denkt dat het stukje communicatie hierin in zou kunnen 

verbeteren.  
Voor Nicole was het niet duidelijk wat de meerwaarde van Ondernemend Wyck voor haar zou zijn. 

Ze kreeg de notulen en de informatie dat ze een app moest downloaden. Er dient duidelijker aan 

de leden gecommuniceerd te worden wat de vereniging kan betekenen.  
 
Hans Bours (voorzitter) geeft aan dat het signaal duidelijk is en dat we niet gelukkig zijn met het 
vervangen van de gasleidingen op dit ongelegen moment.  

 

 



 
 
Leon Maes (Maes Vastgoed) geeft als voorbeeld dat OW eerder heeft geprocedeerd tegen het 

opheffen van de “Rechtsaffer” op de Rooseveltlaan (N2), nu Groene Loper. Veel ondernemers 
wisten niet dat de ‘rechtsaffer’ ging vervallen. De meeste ondernemers wisten niet eens wat er ging 
gebeuren met de Groene Loper, omdat ze niet betrokken waren.  
 

Ellen van Benthem (So Delicious) is van mening dat het heel lastig is, dat je aan het trekken bent 
aan een dood paard, we moeten hier iets aan doen. Bepaalde acties moet je laten zien, waardoor 

de ondernemer ziet dat dit impact heeft op zijn/haar bedrijf. Door mensen te vragen en te roepen is 
lastig. We moeten over het lidmaatschap opscheppen. 
  

Leon Maes (Maes Vastgoed) geeft aan dat je als ondernemer zoveel regels voor de kiezen krijgt dat 
je hier gezamenlijk voor moet gaan liggen. Als je wilt voorkomen dat de gemeente werkzaamheden 

doordrukt, dan moet je de confrontatie aangaan. Je wilt niet dat de graafmachines in de 
winkelstraat staan, wanneer de winkels eindelijk na maanden open mogen. Hans geeft aan 

hierover contact te hebben met de gemeente. De werkzaamheden waren eerst gepland voor 2020. 

Als deze al uitgevoerd waren, was niets aan de hand. Nu worden we geconfronteerd met deze 
planning, waar we niet voor gevraagd hebben.  

 

Ellen van Benthem (So Delicious) vraagt of er al eens een survey geweest is onder de leden? Is 

aantal jaren geleden al geweest. Ondernemend Wyck zou dit wel met een paar vragen kunnen 
oppakken, maar als je ziet hoe een en ander maar half ingevuld wordt, zoals bijvoorbeeld de 

enquête verkeer van vorig jaar.  
 

Hans: Wat is de oplossing om te veranderen? Waarom komen leden niet naar vergadering of 
nemen ze geen deel. Hoe gaan we van Wyck weer een aantrekkelijke winkelomgeving van 
maken? Ideeën delen en dit meenemen.  
 
Sheila Oroschin (The Masters) vraagt aan Hans; hoe is het mogelijk dat er een 3e clubje naast 

Maastricht Marketing en Visit Zuid-Limburg op marketinggebied is ontstaan?  Hans geeft aan hier 

geen antwoord op te weten. Dit is iets wat vanuit provinciaal niveau is ontstaan.  

  
Leon Maes (Maes Vastgoed) vraagt of bij het pand de Palace de onteigeningsprocedure is gestart? 

Hans geeft aan dat dit nog niet is gebeurd en dat de leden van Ondernemend Wyck vooralsnog dit 

jaar gebruik kunnen maken van parkeren. Een en ander hangt af van onteigeningsverhaal en dan 
moeten de leden/huurders weg. Zolang dit niet gebeurd is dit gunstig. 
  
Leon Maes (Maes Vastgoed) stelt voor om de AON-verzekering via makelaars aan te bieden, die 

bedrijfsruimte verhuren en dan een clausule in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurder 

dezelfde assuradeur moet nemen dan de afnemer.  
 

Leon Maes (Maes Vastgoed) stelt voor of het niet verstandig zou zijn om de houten planken voor de 

etalages weg te halen. Het lijkt nu op een oorlogsgebied en maakt het straatbeeld plezieriger 
wanneer deze weg zijn. 
  
 

 



 
 
Leon Maes (Maes Vastgoed) geeft aan: bij Wyck bazaar is een vergunning afgegeven om een 

foodcourt te maken. Er is een hoorzitting geweest, zodat de vergunning in stand blijft.  
Er waren namelijk 2 mensen in de straat die het nodig vonden om naar de rechtbank te stappen. 
De ondernemers in de Rechtsstraat zouden geholpen zijn als deze ‘hotspot en publiekstrekker’ 
open gaat. De 2 mensen, die dit tegen houden brengen schade aan bij de gehele Rechtstraat en 

doen de ondernemers hier serieus mee te kort. 
 

Cindy Deuss (Mrs. O & More) geeft aan dat ze best als ambassadeur voor het AON-verhaal wil 
dienen. Ze is overgestapt naar AON en heeft hier veel profijt van.  
Cindy geeft ook een reactie op de betimmering. Deze gaat er deze week vanaf, ik heb hier bewust 

voor gekozen en heb mij laten meesleuren in wat de rest van ondernemers deed. Ik wilde niet de 
enige zijn met kwetsbare ramen en sta achter mijn keuze dat ik dit gedaan heb. Het heeft veel geld 

gekost, daarom dat ik dit niet na één week er wilde afhalen. Verder is iedereen in afwachting wat er 
met de avondklok gebeurd. 

 

Cindy geeft aan ook het pleidooi van Sheila te delen dat OW iemand moet hebben die op een 
positieve manier voor ons wil vertegenwoordigen. Cindy geeft aan dat wanneer ze hier iets in kan 

betekenen ze dit graag wil doen ook als is het een ludiek protest! Ook dat is een goede manier om 

nieuwe leden aan te trekken!  

 
9. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering! 


