
 

 
  

Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden, 
  

• De volgende bestuursvergadering van Buurtplatform Wyck zal worden 
gehouden op donderdag 1 maart 2018 om 20:00 uur in Basisschool 
Wyck. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wel dient u 
zich vooraf aan te melden via info@bpf-wyck.nl. Op onze vorige 
vergadering waren zeven gasten aanwezig. Besproken werd onder 
andere: 

• De bushalte in de Sint-Maartenslaan, deze komt niet terug, maar 
de bushaltes bij het Station en Wilhelminasingel schuiven op naar 
het westen. 

• Combiparkeren. Er zijn voors en tegens. De Raad moet nog 
goedkeuring geven. Als het doorgaat zullen we na een jaar 
evalueren. 

• Herinrichten Stationsomgeving 
• Vliegverkeer 
• Fietsstallen 
• Toegenomen horeca 

• Nu de ondergrondse fietsenstalling bij het station geopend is, staan er 
nog steeds veel fietsen op straat; niet alleen in de directe omgeving van 
de fietsenstalling, maar in heel Wyck. De gemeente heeft op dit moment 
onvoldoende geld uitgetrokken voor handhavers om hiertegen op te 
treden. Nu de gemeenteverkiezingen er aan staan te komen hebben wij 
het advies gekregen om een brief naar de Gemeenteraad te schrijven 
met het verzoek iets te doen tegen de vele fietsen op straat. Dit kan via 
mail of post: raadsgriffie@maastricht.nl of Gemeente Maastricht, t.a.v. 
Gemeenteraad, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Wel kunt u nu al via 
de app Maastrichtmeldt een melding maken van weesfietsen. Deze 
worden gestickerd en dan na twee weken opgehaald. 

• De gemeente Maastricht organiseert maandag 19 januari tussen 18:00 
en 21:00 uur een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de 
Stationsomgeving en over het combiparkeren in het Stationsgebouw, 
Stationsplein 27, ingang naast “Aon de Stasie”. Zie bijlage. 
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• Drie wijkgenoten is het opgevallen dat het vliegtuiglawaai in Wyck 
afgelopen periode sterk is toegenomen. Volgens een deskundige vliegen 
vliegtuigen bij een Noord-Oosten wind lager en is er daardoor dan meer 
overlast in Wyck. Los daarvan heeft de Provincie Limburg voorgestemd 
voor een uitbreiding van Maastricht-Aachen-Airport. Indien ook de 
Tweede Kamer hiervoor is, dan zal het vracht- en burgervliegverkeer toe 
gaan nemen. Wij zullen de ontwikkelingen hieromtrent volgen en u 
hiervan op de hoogte houden. 

• Er zijn plannen om in de panden Sint Maartenslaan 9, 11, 13, 15 en 
Alexander Battalaan 7 een jeugdherberg te gaan vestigen met ca. 150 
slaapplaatsen. Buurtplatform Wyck is aanwezig geweest bij een 
informatiebijeenkomst hierover. Het zal een veredeld hostel worden, 
een zogenaamd glostel (glamour hostel) met de ingang aan de Sint-
Maartenslaan, zonder restaurant, zonder feestgelegenheid. Er is beloofd 
dat het er om 22:00 uur rustig zal zijn en er verder geen overlast zal zijn.  

• In de bijlage een uitnodiging voor het forumdebat Klaor Loch over 
milieuzonering op woensdagavond 7 maart aanstaande om 19:15 uur in 
Centre Céramique. Van groot belang is dat er zoveel mogelijk 
ondernemers en bewoners uit het stadsdeel Wyck bij deze bijeenkomst 
aanwezig zijn. Gelet op het gering aantal plaatsen, te weten 90, het 
vriendelijk verzoek aan belangstellenden zich tijdig per e-mail aan te 
melden via: ruttenpaul@xs4all.nl. In de bijlage treft u de volgende 
informatie aan: de uitnodiging; het programma; een zeer recent artikel 
van de Landelijke Gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk 
adviesorgaan van de regering en parlement; een artikel van 
Milieudefensie over Milieuzonering; een artikel CE Delft, een 
onafhankelijk onderzoek en adviesbureau, over “Maatregelen 
wegverkeer t.b.v. het halen van de WHO-grenswaarden voor 
luchtkwaliteit.”; "Visie-document: milieuzonering en verkeer”, van 
buurtnetwerken binnenstad Maastricht, waaronder Wyck.  

• Iedereen heeft wel eens momenten waarop het even iets minder gaat. 
Als het bijvoorbeeld thuis niet lekker loopt, als je je eenzaam voelt of 
merkt dat je bepaalde handelingen niet meer goed aankan. Vaak heb je 
op zo'n moment behoefte aan ondersteuning. Weet je niet waar of hoe? 
Sociaal Team Centrum heeft elke 3e donderdag van de maand een open 
spreekuur bij The Master Services & Care Wyck op Hoogbrugstraat 57. 
Hier beantwoorden ze en helpen ze bij hulp- en zorgvragen op elk 
terrein. Deelnemende teamleden: Envida, Kredietbank, LEVANTOgroep, 
MEE NL, WMO Gemeente Maastricht, Trajekt, Afdeling Jeugd gemeente 
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Maastricht en Stichting Radar. Het eerste open spreekuur zal plaats 
vinden op donderdag 22 februari van 15:00 tot 16:00.  

• De Kunstwerkgroep van Buurtplatform Céramique organiseert een 
groepsrondleiding op de VIP DAG van de Jan van Eyck Academie. 
Datum: vrijdag 9 maart 2018 om 14:00 uur. Verzamelen: bij de 
hoofdingang van het Academiegebouw, Academieplein 1, 6211 KM 
Maastricht. Aanmelden: Aan de rondleiding kunnen max. 20 personen 
deelnemen. U kunt zich vóór 1 maart 2018 aanmelden bij Jean Willems: 
tel. 0031625014267, of via WhatsApp of sms. 


