
 

 
  

Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden, 
 

 

• De volgende bestuursvergadering van Buurtplatform Wyck zal worden 
gehouden op donderdag 5 april 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: 

• Combi-parkeren. Dit wordt definitief ingevoerd per 1 mei a.s. Als 
het goed is, heeft u hierover een brief van de gemeente in uw 
brievenbus gevonden. Deze brief is ook opgenomen als bijlage bij 
deze mail. 

• Toegenomen vliegverkeer. In Beek mag de verlengde startbaan nu 
voor 1 jaar gebruikt worden. De vliegtuigen die ’s nachts 
overvliegen komen of gaan naar Bierset. 

• Milieuzone binnenstad. Deze zal er waarschijnlijk komen, wellicht 
uitgebreid met het weren van vervuilende bromfietsers en 
scooters en met een vergrootte zone, zodat ook de buitenwijken 
hiervan meeprofiteren. 

• Toegenomen horeca 
• Studentenoverlast. Buurtplatform Wyck neemt deel aan de 

besprekingen van “student en leefbaarheid” samen met de 
gemeente, Traject en een aantal bewoners. Er zal op korte termijn 
een gesprek plaatsvinden tussen student en leefbaarheid, 
bewoners die overlast ondervinden, bewoners die overlast 
verzorgen en indien mogelijk met de eigenaar van twee panden 
aan de Spoorweglaan. 

• Fietsparkeren. Buurtplatform Wyck heeft een verzoek tot 
handhaven gestuurd naar de Gemeenteraad en Burgemeester en 
Wethouders. 

• Ondernemend Wyck heeft de petitie “Handhaving fietsen in Wyck 
2018” opgesteld, met als doel de Gemeente Maastricht te verzoeken om 
het Raadsvoorstel aan te passen m.b.t. de handhaving op het onjuiste 
parkeren van (wees)fietsen/scooters/brommers op andere plekken dan 
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de daarvoor bestemde fietsenstallingen/tulpen. En dit dan in geheel 
Wyckse centrum en aanloopstraten (dit zijn de straten met winkeliers). 
Dit moét een topprioriteit worden! Hier moét meer gemeentegeld voor 
worden vrijgemaakt. Bent u het hiermee eens, teken dan de petitie via: 
https://www.petities24.com/signatures/handhaving_fietsen_in_wyck_
2018/start/20. ZEGT HET VOORT!!! 

• Buurtplatform Céramique organiseert op dinsdag 17 april a.s. een 
architectonische en historische wandeling. Verzamelen om 15.00 uur in 
de hal Centre Céramique alwaar een korte historie van de keramische 
industrie zal worden verteld, vervolgens tot 17:00 een wandeling over 
het Céramiqueterrein met architectonische aandacht voor de Toren van 
Siza en de Wiebengahal. 

• De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de 
verkeerscirculatie en de busroutering in het stationsgebied. Inmiddels 
zijn er een aantal deelonderzoeken uitgevoerd. Daarover willen de 
gemeente graag met een brede vertegenwoordiging uit de 
stationsbuurten van gedachten wisselen. In eerste instantie gaan ze 
praten met de bewoners van de Sint-Antoniuslaan/Parallelweg e.o., de 
Sint-Maartenslaan/Battalaan e.o., de Stationsstraat/Bourgognelaan e.o., 
de Meerssenerweg/Wyckerpoort, Sphinxlunet/Duitse Poort e.o. Ze 
willen graag weten wat de problemen zijn in de straat/wijk en welke 
wensen of zorgen er zijn bij de bewoners. Woont u in een van deze 
straten en wilt u met de gemeente hierover van gedachten wisselen, 
neem dan contact op met Marijke Terpstra via 
marijke.terpstra@maastricht.nl of via (043) 350 44 12. Zie voor verdere 
informatie bijgevoegde brief. 

• Buurtplatform Wyck heeft mede een brief ondertekend die gericht is aan 
alle fracties van de gemeenteraad waarin aanbevelingen worden gedaan 
om tijdens de coalitieonderhandelingen een aantal zaken die met name 
betrekking hebben op gezondheid, veiligheid en leefbaarheid van alle 
inwoners mee te nemen. 
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