
De druk op het wegennet blijft 
kwetsbaar. Daarom blijven we 
samen met onze partners werken 
aan een goede bereikbaarheid 
en doorstroming van verkeer 
in Zuid-Limburg. Tegelijkertijd 
willen we - méér dan voorheen – 
bijdragen aan duurzame mobiliteit 
en toekomstgericht reizen. Die 
ambitie staat centraal in ons nieu-
we programma 2019-2022. 

Succesvolle samenwerking
Sinds onze start in 2010 werkt 
Maastricht Bereikbaar samen met 
werkgevers uit de regio, vervoerders, 
aanbieders van mobiliteitsdiensten 
en overheden. Dankzij de resultaten 
van onze publiek-private samenwer-
king hebben Rijksoverheid, Provin-
cie Limburg en gemeente Maastricht 
opnieuw financiële middelen ter 
beschikking gesteld voor een ver-
volgprogramma.  

Nieuw programma 2019-2022
We blijven inzetten op gedragsver-
andering bij forenzen door samen 
te werken met werkgevers. Daar-
bij gaan we voor minder auto en 
meer fiets, OV en P+R. Nieuw is de 
aandacht voor milieuvriendelijker 
autorijden. Dat doen we via pro-
jecten als ‘Band op Spanning, ‘van 
Lease naar E-lease’ en ‘Ontdek de 
E-car’. Nieuw is ook de zogenaamde 
gebiedsgerichte aanpak voor bijvoor-

beeld een binnenstad en economi-
sche kerngebieden. Daarbij werken 
we nadrukkelijk aan plannen waar 
mobiliteit en leefbaarheid hand in 
hand gaan.

En meer
We blijven ook betrokken bij ver-
schillende innovatie pilots, zoals 
Mobility as a Service (gericht op 
multimodale grenzeloze mobiliteit 
door het aanbieden van reisinfo en 

tickets in één app), Talking Traffic/
ITS (intelligente verkeerssystemen) 
en zero emission stadslogistiek. Voor 
een gezond, woon- werk- en leefkli-
maat in Zuid-Limburg. 

Meer weten?
Kijk voor meer info over ons nieuwe 
programma op  
www.maastrichtbereikbaar.nl.

Eind 2018 hielden we samen met 
stichting Band op Spanning een 
aantal acties, waarbij automobi-
listen hun banden konden laten 
checken en meteen op de juiste 
spanning konden laten brengen. 
Goed nieuws: in 2019 gaan we 
hiermee door! 

Door je autobanden op de juiste 
spanning te houden, rijd je veiliger, 
goedkoper – want de banden gaan 
langer mee en je verbruikt minder 
brandstof – en duurzamer! Het loont 
dus om je banden geregeld lucht te 
geven.

Onderspanning 
De Band op Spanning-acties in 2018 
vonden plaats bij P+R Maastricht 
Noord, het MECC, Brightlands 
 Chemelot Campus en Johnson 
 Matthey. Van de 639 gecontroleerde 
auto’s bleken er 533 onderspan-
ning te hebben, die meteen werd 
opgelost. Daarbij hadden 61 auto’s 
vermoedelijk een lekke band.

Positief verrast 
De deelnemers waren verrast door 
de resultaten. Directeur Raymond 
van der Heijden van Johnson 
Matthey: “Sommige medewerkers 
waren aanvankelijk huiverig om 

mee te doen. Waarom moet iemand 
aan mijn auto zitten, zo vroegen 
ze zich af. Samen met Maastricht 
Bereikbaar werd de actie intern goed 
begeleid, waardoor de meerderheid 
van onze collega’s heeft meegewerkt. 
Na afloop kregen ze een duidelijke 
infokaart met uitleg over de voor-
delen van het op de juiste spanning 
houden van je banden. Dat leidde 
tot veel positieve reacties. Er is een 
soort sneeuwbaleffect ontstaan, 
waarbij medewerkers hun ervarin-
gen doorvertellen aan anderen.”

15 nieuwe acties
Ook in 2019 houden we op 15 

plekken acties: bij werkgevers en op 
locaties in de stad, zoals P+R-terrei-
nen. Daarnaast zoeken we uit of op 
een aantal plekken een zogenaamde 
slimme bandenpomp kan staan. Als 
je hier je eigen kenteken invoert, 
krijg je de juiste instructies voor de 
specifieke bandenspanning van jouw 
auto. En je kunt ook meteen zien wat 
je hebt bespaard. 

Blijf op de hoogte
Op dit moment bekijken we waar 
en wanneer de nieuwe Band op 
Spanning-acties worden gehouden. 
En waar een slimme bandenpomp 
het beste kan worden geplaatst. We 
houden je op de hoogte via  
www.maastrichtbereikbaar.nl/ 
bandenspanning.

Deze winter fietsen we met z’n 
allen goed door. De teller staat op 
105 deelnemers aan Heel Maas-
tricht Fietst, Heel Heerlen Fietst 
en Heel Sittard-Geleen Fietst – de 
wintereditie. Allemaal goed bezig, 
want wat het weer ook doet, jullie 
blijven doortrappen! Doe jij ook 
mee?

Na de winnaars in Maastricht kre-
gen op zaterdag 19 januari ook de elf 
gelukkige winnaars in Heerlen hun 
prijs overhandigd: een Fitbit en tien 
Bever cadeaubonnen. De komende 
weken zijn we te vinden in Sit-
tard-Geleen! Ook in deze gemeente 
maken deelnemende winterfietsers 
nog kans op leuke prijzen. Op zater-
dag 26 januari start hier bovendien 
de eerste gratis probeerperiode van 
de e-bikes of speedbikes. 
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Acties Band op Spanning ook in 2019

Winterfietsers in het zonnetje! 
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Toekomstgericht autorijden
De actie Band op Spanning maakt deel uit van meerdere projecten 
waarmee we het toekomstgericht autorijden willen stimuleren. In 2019 
 komen we ook met acties rondom elektrisch rijden en elektrische deel-
auto’s.  We houden je op de hoogte!

Doe jij ook mee?
Fiets jij deze winter ook door? Laat je inspireren! Kijk op  
www.maastrichtbereikbaar.nl/ervaringen voor alle verhalen van 
winterfietsers en andere slimme reizigers. Want steeds meer mensen 
kiezen ervoor om (wat vaker) de auto te laten staan en ‘in beweging’ te 
komen door op de fiets/e-bike te stappen of met het OV of via een P+R 
te reizen. Wie weet ontdek jij via onze site ook een gezond, groen en 
goedkoop alternatief voor de auto.


