Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden,
•

In onze vorige nieuwsbrief hebben we een enquête gehouden naar de behoefte aan
glasvezel onder bewoners.
Van de ongeveer 250 abonnees die de nieuwsbrief ontvangen hebben 15 mensen
gereageerd: 4 personen geven aan hier geen interesse in te hebben, 11 wel.
Wij hebben aan de gemeente gevraagd of er meer mensen/bedrijven/marktpartijen zich
hierover gemeld hebben bij de gemeente, maar hebben nog geen antwoord hierop.
We zullen jullie op de hoogte houden.

•

Onze gemeente is niet meer aangesloten op de BuitenBeter-app. De gemeente heeft nu een
eigen app voor het maken van meldingen in de openbare ruimtes: de Maastricht Meldt-app.
Deze app kunnen mensen downloaden in de App Store of via Google Play (voor android).
Meer informatie vindt u op: www.gemeentemaastricht.nl/meldingen-app.

•

Bij de Gemeente wordt er verschillend gedacht over het hondenlosloopgebied op de Griend
langs de Maas en treden handhavers recentelijk op tegen hondenbezitters die hun hond de
vrijheid geven op het grote grasveld van de Griend. Dit is echter in tegenspraak met het door
diezelfde Gemeente vastgelegde losloopgebied beschreven in de laatste Gemeentegids
namelijk “De Griend, tussen parkeerplaats en Wilhelminabrug, langs de Maas en
parkgebied”. Dit wordt nogmaals bevestigd in de folder van Sjiek en Sjoen d.d. 10 september
2016.
Om deze onduidelijkheid uit de weg te ruimen, is Buurtplatform Wyck onlangs met een
aantal hondenbezitters uit Wyck en Sint-Maartenspoort en de met de voorzitter van “de
gebeten hond” bij de gemeente geweest. De gemeente is nu aan zet om uit te zoeken
waarom het hondenlosloopgebied is gewijzigd in groenstrook. Tot die tijd blijft het gehele
Griendpark hondenlosloopgebied en zal er niet handhavend worden opgetreden.

Wenst u niet langer op de hoogte worden gehouden door middel van deze nieuwsbrief, stuur dan
een mailtje naar info@bpf-wyck.nl onder vermelding van ‘afmelding’.

Met vriendelijke groet,

Secretaris Buurtplatform Wyck
06-10786206
info@bpf-wyck.nl

