Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden,
•

De gehele Griend is weer hondenlosloopgebied geworden. De afvalbakken met zakjes,
bijbehorende borden op locatie en vermelding op de website van de gemeente zullen weldra
volgen.

•

Er is een speciaal team handhavers door de gemeente in het leven geroepen. Deze
zogenaamde INKA-patrouille komt direct na melding van overlast door studenten via het
telefoonnummer 14043 zowel overdag als ’s nachts ter plaatse om op te treden.

•

In het begin van dit jaar hebben we een enquête gehouden naar de behoefte aan glasvezel.
Als er een marktpartij glasvezel wil aanleggen, krijgt deze daartoe toestemming van de
gemeente. Wel zal de gemeente op kosten van deze marktpartij de zorg voor herbestraten
op zich nemen. Voor degenen die graag glasvezel willen hebben, is het dus wachten tot een
marktpartij zich hiervoor aanmeldt.

•

In de bijlage vindt u het “Concept Visie Luchtkwaliteit”, dat namens alle
binnenstadplatforms en andere binnenstadgroeperingen aan het college zal worden
voorgelegd.

•

Op vrijdag 27 oktober en vrijdag 17 november geeft Monique Quint van 15:00 tot 16:30 twee
lezingen over de bijzondere geschiedenis van De Nederlanden en Limburg. Locatie: de Pierre
Kempzaal van het Centre Céramique. Aanmelden via khennen@xs4all.nl. Toegang is gratis.
Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer.

•

In juni is het raadsbesluit vastgesteld rondom de herinrichting van de stationsomgeving
(Stationsstraat tussen Stationsplein en Wilhelminasingel). Het parkeren langszij en het
parkeren op de middenberm in de Stationsstraat (tot aan Wilhelminasingel) wordt
opgeheven. Daarmee ontstaan bredere trottoirs met mogelijkheden voor gevelterrassen. Er
wordt één busperron gemaakt waardoor er enerzijds een overzichtelijker en
gebruiksvriendelijker busstation en anderzijds een ruimer voorplein ontstaat. Wilt u meer
weten over het raadsbesluit? Kom dan op 24 oktober naar de inloopbijeenkomst in het
stationsgebouw – Stationsplein 27 (ingang naast ‘Aon de Stasie’). U bent van harte welkom
tussen 18:00 en 21:00 uur.

•

De gemeente Maastricht is bezig met een onderzoek naar de buurtpreventie WhatsApp en
veiligheidsbeleving. Hiervoor zijn zij op zoek naar mensen die een korte vragenlijst met
betrekking tot deze twee onderwerpen willen invullen. Iedereen die in de gemeente
Maastricht woont en boven de 18 jaar oud is, mag de vragenlijst invullen. Het invullen van de
vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag. U kunt de vragenlijst openen door op de
volgende link te klikken: http://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8iatrrTViTRMmu9.
Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar dora.habets@maastricht.nl

•

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één
jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een
buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het
jullie directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Inschrijven kan via
http://www.kernmetpit.nl/Beheer/Registraties/867346.aspx?t=Inschrijfformulier+2018
vanaf 1 september tot 31 oktober 2017. Zie ook de digitale flyer in de bijlage.

•

Met het van kracht worden van het bestemmingsplan Centrum in 2014 zijn er heel wat
panden, ook in Wyck, toegevoegd als gemeentemonument, de zogenaamde dominante of
kenmerkende bouwwerken. Per pand is dit te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. In de
bijlage een overzicht hiervan.

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,
Buurtplatform Wyck
info@bpf-wyck.nl
www.bpf-wyck.nl

