
 

 
 
Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden, 
 
 

• Het is waarschijnlijk niet bij iedereen bekend, maar de vergaderingen van Buurtplatform 
Wyck zijn openbaar voor inwoners van Wyck, dus weest welkom! Wij vergaderen in principe 
de eerste donderdag van de maand om 20:00 uur in Basisschool Wyck, ingang Wycker 
Grachtstraat 4a. Onze volgende vergadering is donderdag 11 januari 2018. Wel dient u zich 
vooraf aan te melden via info@bpf-wyck.nl. 
 

• Vorige week heeft dan eindelijk, na lang aandringen, het toegezegde evaluatiegesprek 
plaatsgevonden naar aanleiding van de overlast die velen in Wyck hebben ondervonden van 
het dancefestival Wyck Electronique op 23 september jl. 
Aanwezig bij dit gesprek waren: 
Olaf Bertholet, Wyck Promotion, initiatiefnemer van het festival 
Paul ten Haaf, Centrum Manager, onder wiens paraplu het festival werd georganiseerd 
Thijs Vaessen, afdeling Evenementen Gemeente Maastricht 
Pieter van der Waa, Gemeente Maastricht, Procescoördinator Zelfsturing 
Lysianne Starmans, Buurtplatform Wyck 
Joop Beckers, Buurtplatform Wyck 
John Niessen, Bewoner van Wyck 
Theo Brouwers, Bewoner en ondernemer in Wyck 
Kernpunt van klachten was de gekozen locatie, de openlucht in Wyck, te weten de Alexander 
Battalaan en het Cörversplein. Een dance festival waarvan men weet dat het een geweldige 
geluidsoverlast gaat geven hoort niet thuis in de binnenstad van Maastricht en al helemaal 
niet in Wyck waar we nog altijd een goede balans hebben weten te bewaren tussen wonen 
en werken/ondernemen. Een dance festival met een dergelijk geluidsniveau hoort thuis op 
een festivalterrein buiten de stad. Bijkomende klachten betroffen de slechte communicatie 
met de bewoners en de ondernemers op het Cörversplein en de Alexander Battalaan. De 
klachten werden door de organisatoren serieus genomen en ook zij hadden inmiddels 
begrepen dat er van een herhaling van dit festival in Wyck geen sprake kan zijn. Dhr. Vaessen 
wees er wel op dat er grote vraag is naar evenementen in Maastricht en hoewel de afdeling 
Evenementen voor een goede spreiding van de evenementen wil zorgen kon hij niet 
uitsluiten dat er ook in de toekomst evenementen zullen worden georganiseerd op het 
Cörversplein. Centrummanagement heeft toegezegd dat in geval van een volgend 
evenement contact zal worden gezocht met het Buurtplatform om de communicatie met de 
buurt en de te verwachten overlast in goede banen te leiden. 
Overigens meldde Olaf Bertholet dat voor de aangekondigde feesten op het platdak van het 
Kaboom Hotel geen vergunning is verleend en dat deze dus ook geen doorgang zullen 
vinden.  
  

• Via https://wabp.nl/ kunt u een WhatsApp Buurtpreventiegroep oprichten. Dit is een groep 
in een app waarbij de groep wordt beheerd door één of meerdere personen en waar buren 
elkaar snel op de hoogte kunnen houden van alarmerende situaties zoals een inbraak of een 
verdacht persoon etc.  
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• In navolging van de wijken Limmel en Brusselsepoort wordt er volgend jaar ook in Wyck 
gestart met de pilot student & leefbaarheid van de gemeente Maastricht. Deze pilot heeft als 
doel de ervaren studentenoverlast te verminderen en om de relatie tussen student en stad 
te verbeteren door middel van gesprek, bemiddeling of uiteindelijk het opleggen van een 
sanctie. Bewoners van de Alexander Battalaan en de Spoorweglaan en Buurtplatform Wyck 
zullen hieraan deelnemen. Wilt u ook deelnemen of wilt u overlast melden, stuur dan een 
berichtje naar info@bpf-wyck.nl.  
  

• Maastricht is onlangs ten behoeve van handhaven onderverdeeld in 7 gebieden. Per gebied 
zijn er drie handhavers/wijkgebonden medewerkers actief. Voor het gebied waar Wyck 
onder valt, is Frenk Cuijpers het aanspreekpunt. Hij is te bereiken via 14043 of +31 (0) 65 208 
63 74 of via frenk.cuijpers@maastricht.nl. 

 
 
 
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 
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