Eigen ‘feelgoodplannen’ Wyck
VERGROENEN

Zo zou de Rechtstraat er ook kunnen uitzien, met groen in bakken.
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Wyck als schakelpunt in Maastricht, tussen Groene Loper en Sphinxterrein,
moet verder vergroend worden. Ook voor het pleintje op De Percee als
kunstzinnig parkje zoekt Ondernemend Wyck politieke steun.
MAASTRICHT - Wyck, de ontspannen tegenhanger van de Maastrichtse
binnenstad, klaagt niet graag. Net als Limmel komt het liever met ‘feelgoodplannen’
om de politiek in beweging te krijgen. Een eigen toekomstvisie dus. Net als in
Limmel hoort daar een lange adem bij voor er victorie gekraaid kan worden.
Ondernemersvereniging Ondernemend Wyck ziet het stadsdeel steeds meer als
schakelpunt in de stad, heel divers ook: autochtone Maastrichtenaren, studenten,
horeca, kunst, cultuur en dienstverlening. Maar wil Wyck (economisch)
‘sprankelend’ blijven dan moet er iets gebeuren. De toekomstvisie ‘Wyck verbindt
oost aan west’ dateert van december, maar ruim een halfjaar later blijkt de
werkelijkheid weerbarstig.

Ramblas

Neem de Ramblas die de ondernemers als een ‘absolute vereiste’ omschrijven. Kort
voor de zomer zette het stadsbestuur er een streep door; geen terrassen op de brede
middenberm van de Stationsstraat. „We blijven er aandacht voor vragen”, zegt
voorzitter Hans Bours. „Onze concrete actie is nu: minder fietsen die daar tegen
bomen geparkeerd worden.”

De komst van het DSM-kantoor was ook zo’n verrassende ontwikkeling. De
ondernemers bepleiten een nieuwe weg langs het spoor naar de Noorderbrug,
zodat de vaak nogal lege P+R aan de Parallelweg beter gebruikt wordt. De nieuwe
weg vormt meteen een oplossing voor een eventuele afsluiting van
spoorwegovergang Duitse Poort.

Nóg een surprise. Architect Jo Coenen en econoom Luc Soete willen het station een
tweede voorkant bezorgen, met een nieuw plein bovenop een spoortunnel van een
kilometer. „Die tweede voorkant wilden wij ook al”, vertelt Bours. „De gemeente
kijkt naar individuele problemen, Coenen en Soete bezien het totaal. Dat spreekt
ons aan.”

Op drie andere hoofdpunten uit de toekomstvisie borduren de ondernemers
manhaftig verder, zoals verdere vergroening. „We hebben zelf al geraniums aan
lantaarnpalen gehangen, dat oogt fris en romantisch. Maar er moeten meer groene
hoekjes komen, in verplaatsbare bakken.” Op De Percee moeten parkeerde fietsen
wijken voor een ‘kunstzinnig parkje’ naast de horeca van café de Poshoorn,
bijvoorbeeld in de vorm van een fontein.

Stroomhuisje
Tot slot het elektriciteitshuisje aan het Cörversplein, een doorn in het oog van de
ondernemers. „Hier heb je prachtig zicht op de Maas en de ondergaande zon. Maar
de horeca moet de terrassen om dat huisje heen bouwen.” Dat is een gemeentelijk
monument, maar Bours is niet onder de indruk van het bakstenen gebouw met
natuursteen (uit 1932-1934). „Het is grotendeels een lege huls, want de eigenlijke
transformator is maar een meter bij een meter bij een meter.”

Ondernemend Wyck blijft onvermoeibaar meedenken, al weet Bours dondersgoed
dat snelle successen zeldzaam zijn. „Wat wij voorstellen is veelal iets voor de
komende drie tot tien jaar.”

