
 
 

 
  

Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden, 
 

 

• De volgende bestuursvergadering van Buurtplatform Wyck zal worden 
gehouden op donderdag 17 mei 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 vier gasten aanwezig. Besproken werd onder andere: 

• Studentenoverlast: BPF blijft zich ervoor inzetten om de 
binnenterreinen rustig te houden/krijgen. 

• Bestrating Hoogbrugstraat: Ter hoogte van Luna Rossa ligt 
regelmatig de bestrating los; regelmatig wordt deze ook 
(provisorisch) gerepareerd. Bpf-Wyck gaat zich inzetten deze 
constructief te laten repareren.  

• Fietsparkeren: Dit onderwerp blijft onze aandacht vragen.  
• Combi-parkeren: Dit wordt definitief ingevoerd. 

 

• In tegenstelling tot eerdere berichten wordt het combi-parkeren pas 
ingevoerd op 15 mei a.s., zie hiervoor ook ingevoegde brief van de 
gemeente. Hou goed de borden in de gaten. Tot 15 mei zal er niet 
verbaliserend worden opgetreden. 

 

• Vorig jaar september heeft op het Cörversplein en in de Alexander 
Battalaan het dancefestival Wyck Electronique plaatsgevonden. 
Vanwege de geluidsoverlast die dit met zich meebracht heeft 
Buurtplatform Wyck met de gemeente en de organisator (Centrum 
Management Maastricht) afgesproken dat dit festival in deze vorm in de 
toekomst geen doorgang meer zal hebben. Nu heeft het CMM het idee 
om het festival dit jaar in en bij (ook buiten) Complex (de voormalige 
Platte Zaol) te organiseren. Voordat Buurtplatform Wyck daarvoor 
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toestemming zal geven zal er eerst een proef plaatsvinden ergens in juni. 
Wij zullen voorafgaand aan deze proef huis aan huis flyeren in de directe 
omgeving van Complex om de aandacht hiervoor te vragen. Wanneer de 
buurtbewoners tijdens de proef (geluids)overlast hiervan ondervinden, 
dan zullen wij er alles aan doen om het festival in september niet te laten 
doorgaan. Ook via onze nieuwsbrief zullen we jullie hiervan op de hoogte 
houden. Voor verdere vragen of klachten over deze proef kunt u mailen 
met info@bpf-wyck.nl. 

 

• Op woensdag 16 mei wordt er in Maastricht een sportcafé georganiseerd 
over het thema ‘sporten en bewegen in de openbare ruimte’.  

• Heb je ideeën over sporten en bewegen in de openbare ruimte? 
• Wat zou jij willen dat er verandert in Maastricht? 
• Wil je invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente?  
• Heb je of zoek je antwoord op de vraag: Wat kunnen we samen 

doen om het sporten en bewegen in de openbare ruimte te 
verbeteren?  

Kom dan meepraten en meedoen tijdens het sportcafé! Je bent van 
19:00 tot 21:00 uur van harte welkom in Buurtcentrum Nazareth aan het 
Miradorplein 39. 

Aanmelden via sportbeleid@maastricht.nl. 

 

• De tweede architectonische en historische wandeling die wordt 
georganiseerd door Buurtplatform Céramique vindt plaats op dinsdag 24 
juli 2018 tussen 19:30 en 21:30 uur. Noteer de datum alvast, nadere 
informatie volgt. 

 

• Het Martinushuis in Wyck krijgt een nieuwe invulling. In de Sociale 
Wijkcoöperatie The Masters Services & Care op de Hoogbrugstraat 57 
bieden The Masters services en diensten die ze nog verder zullen 
uitbreiden en vormgeven op deze nieuwe locatie. De opening vindt 
plaats op woensdag 9 mei van 18:00 tot 20:00 uur, waarvoor u bij deze 
wordt uitgenodigd. Zie ook bijlage. 
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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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