
 
 
 
Beste geïnteresseerden in Wycker aangelegenheden, 
 
 

• De volgende bestuursvergadering van Buurtplatform Wyck zal worden gehouden op 
donderdag 14 maart 2019 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. 

 

• Onze wijkagent staat binnenkort op locatie met een pop-up kantoor op wielen bij ons in de 
wijk. Willen jullie hem spreken of kennis met hem maken kom dan: 
Maandag 8 april 2019 van 08:30 - 12:30 uur, Locatie: Stationsstraat 
Woensdag 10 april 2019 van 13:00 - 16:30 uur, Locatie: Plein1992 

 

• Zoals u vast al heeft vernomen in de media staat er mogelijk een verbouwing van Centre 
Céramique op de planning. Enerzijds om noodzakelijk onderhoud te plegen en om het pand 
te verduurzamen, anderzijds maakt de verbouwing het mogelijk dat Kumulus Muziekschool 
naar Centre Céramique verhuist. De gemeenteraad beslist hier naar alle waarschijnlijkheid 
over in mei 2019. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de verhuis- en verbouwplannen, 
dan hopen ze na de zomer in 2019 te kunnen starten met de werkzaamheden. Als goede 
buur willen ze u graag nú al inlichten over de plannen en wat dit eventueel voor u betekent. 
U bent daarom van harte welkom op dinsdag 12 maart tussen 17.00-19.00 uur. Er zijn dan 
mensen aanwezig om de verbouwingsplannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. 
Centre Céramique zal u via de Buurtplatform Wyck nauw informeren over de besluitvorming 
en wat daaruit voortvloeit, zodat u goed op de hoogte bent en blijft van het hele proces. 

 

• Wegafsluiting: Betreft de Wycker Pastoorstraat ter hoogte van nr. 7 op 1, 2, 3 april 2019 van 
08 tot 17 uur. Verkeersregelaars zijn ter plaatse. 

 

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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