Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden,

•

De volgende bestuursvergadering van Buurtplatform Wyck zal worden gehouden op dinsdag
18 december 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.

•

De gemeente Maastricht gaat per 1 januari 2019 de bezoekersparkeerpas vervangen door
een digitale bezoekersregeling. Wat ervoor u verandert is dat u het kenteken van uw bezoek
aan- en afmeldt via computer, smartphone of tablet. Voor degenen die hierover niet
beschikken komt er een telefoonnummer. Het saldo op uw bezoekersparkeerpas kunt u tot
en met 31 december 2018 gebruiken. Een eventueel tegoed kunt u vanaf 2 januari bij het
GemeenteLoket terugvragen. Zodra de nieuwe regeling ingaat, vindt u uitgebreide informatie
op: www.gemeentemaastricht.nl/parkeren.

•

Buurtplatform Wyck is samen met Ondernemend Wyck, Stichting Behoud Leefbaarheid
St.Maartenslaan e.o. en Centrummanagement in gesprek met de gemeente over de route
die de bussen in de toekomst zullen gaan rijden. Buurtplatform Wyck is van mening dat de
bussen verdeeld moeten worden over de Sint-Antoniuslaan, de Sint-Maartenslaan, de
Stationsstraat en de Sphinxlunet.

•

Dinsdag 18 december van 11:00 tot 12:30 uur is er een tweede overleg voor alle bewoners
en ondernemers die wonen aan de Wycker Grachtstraat (dus niet alleen hun postadres daar
hebben, maar er met minimaal één raam op uitkijken) in het kader van het gebiedsprofiel
horeca. Een dergelijk profiel moeten aan de gemeenteraad inzicht gaan geven in de vormen
van horeca die in deze straat in de toekomst mogelijk zijn. Wilt u als bewoner participeren in
deze klankbordgroep en uw visie en mening laten horen, stuur dan een email naar
horecagebiedsprofielen@maastricht.nl. Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.gemeentemaastricht.nl/algemeen/horecagebiedsprofielen/hgp-411.

•

Wij wensen u allen Zalige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019.

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

