
De jongerenraad van Maastricht,  JONGR., 
doet momenteel onderzoek naar het fiets-
gedrag van jongeren in Maastricht. De 
resultaten uit het onderzoek leggen ze 
als advies voor aan de gemeenteraad van 
Maastricht. De vragen zijn opgesteld in af-
stemming met Maastricht  Bereikbaar als 
samenwerkingspartner voor een bereikba-
re, leefbare en gastvrije binnenstad.

JONGR. deelt in de binnenstad fietslampjes 
uit om aandacht te vragen voor hun onderzoek. 
Iedereen tussen de 12 en 25 jaar kan via een 
enquête zijn of haar mening geven. De enquê-
te van de jongerenraad is online in te vullen. 
Ga naar de Facebook- of  Instagrampagina van 
JONGR. voor de link naar de enquête.

Veilig op weg met een fietslampje van JONGR.
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Sinds begin maart is broodjeszaak Subway 
geopend. Het parkeerterrein bij P+R Maas-
tricht Noord werd eind 2018 uitgebreid naar 
538 parkeerplaatsen. Vlak naast het terrein 
bouwde Logic All haar nieuwe bedrijfsge-
bouw met plek voor een openbare horecage-
legenheid van 100 m2. Logic All neemt per  
1 april haar intrek in de nieuwe bedrijfsruim-
te. Het bedrijf is gespecialiseerd in opleidin-
gen en advies op het gebied van veiligheid, 
Arbo, verkeer, transport en logistiek. 

“Heel wat werknemers van de omliggende be-
drijven op de Beatrixhaven en bezoekers van 
P+R Maastricht Noord weten hun weg inmid-
dels te vinden naar onze broodjeszaak. Nu het 
terras en de bestrating voor onze deur klaar is, 
hopen we dat bezoekers ons nog beter weten te 
vinden,” laat Roger Offermans, bedrijfsleider bij 
Subway, weten. Subway P+R Noord is elke dag 
open van 10.00 uur tot 19.00 uur en op zondag 
van 11.00 uur tot 18.00 uur. 

Direct naar hartje stad
Bij P+R Maastricht Noord parkeer je altijd gra-
tis. Je kunt verder reizen naar de binnenstad met 
de bus, trein of (deel)fiets. Voor € 2,- p.p. brengt 
buslijn 10 van Arriva je naar het centrum en weer 
terug. Je ticket is geldig als dagretour. Een maan-
dabonnement kost € 25,-.
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P+R Maastricht Zuid in parkeergarage P5 van 
Mecc Maastricht sluit vanwege achterblijven-
de bezoekersaantallen. Gemeente Maastricht, 
Maastricht Bereikbaar, Arriva Nederland en 

MECC Maastricht blijven zoeken naar andere 
potentieel kansrijke P+R-locaties aan de rand 
van de stad.  Parkeren er kan na 29 maart nog 
steeds tegen het reguliere tarief van maximaal 

€15,- per dag. Bezoekers en forenzen kun-
nen gebruik gaan maken van P+R Maastricht 
Noord. Parkeren is daar altijd gratis en door-
reizen naar hartje Maastricht met de bus, trein, 

of (deel)fiets is goedkoop. Met buslijn 10 reis je 
voor 2 euro retour naar het centrum en terug.

Familiebedrijf Houben Vastgoedservice 
gelegen aan de Punterweg in Maastricht 
wist samen met Maastricht Bereikbaar 
in korte tijd logistiek enorme stappen te 
zetten. Algemeen directeur Bianca Houben: 
“Terwijl het bedrijf groeide, zorgden we 
tegelijkertijd voor een afname van 1.590 
afgelegde kilometers per dag met als gevolg 
een CO2-reductie van maar liefst 75.946 kg 
per jaar. Dat is mooi te vergelijken met de 
jaarlijkse CO2-uitstoot van negen huishou-
dens.”

Houben Vastgoedservice is al meer dan 30 jaar 
werkzaam in de onderhouds- en renovatie sec-
tor in Zuid- en Midden-Limburg. “Zeven dagen 
per week, 24 uur per dag kunnen klanten bij 
ons terecht voor advies en het uitvoeren van 
alle voorkomende onderhouds- en renovatie-
werkzaamheden.” 

Milieu en bereikbare binnensteden
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

staat bij het familiebedrijf hoog in het vaandel. 
“Naast dat wij ons steeds weer blijven afvragen 
hoe we zaken beter, efficiënter en effectiever 
kunnen regelen ligt het milieu en een schone 
stad ons ook na aan het hart. We willen echt wat 
doen om de binnensteden bereikbaar te hou-
den en de uitstoot van fijnstof te verminderen. 
De onzuinige en milieubelastende bestelauto’s 
samen met het grote aantal (zakelijke) ritten 
dat wij per dag afleggen, zorgden intern steeds 
weer voor discussies.”

Logistieke en organisatorische maatregelen
Samen met logistiek makelaar Mark Luikens 
van Maastricht Bereikbaar werden heel wat 
logistieke en organisatorische maatregelen 
gerealiseerd. “We zorgen dat alles op het juis-
te moment, tijd en plaats wordt geleverd voor 
een klus door vooraf opgegeven bestellingen. 
We beperkte de keuze aan leveranciers. We na-
men de gebiedsindeling van de klussen samen 
met de woonplaats van de werknemers onder 
de loep, zodat onze werknemers niet te ver van 

hun woonadres af aan het werk hoeven te zijn. 
Ook laten we teams die hetzelfde soort werk 
uitvoeren carpoolen, waardoor we ons wagen-
park konden verkleinen ondanks een toename 
van het aantal werknemers.”

Klinkende resultaten voor 2019
De eerste resultaten van al deze maatregelen 
waren al binnen enkele maanden na invoering 

daadwerkelijk zichtbaar. “Alle maatregelen 
die we in 2018 namen, zijn in 2019 goed voor 
hele mooie cijfers: 42 uur tijdsbesparing per 
dag, 211 ritten minder per dag waarvan 145 in 
de spits, 1.590 minder gereden kilometers per 
dag wat een mooie CO2-reductie van 75.946 
kg per jaar oplevert.” Lees het hele verhaal op  
www.maastrichtbereikbaar.nl.

Hoe gebruiken jongeren 
in Maastricht de fiets?

Even broodje kopen bij 
P+R Maastricht Noord

29 maart 2019: sluiting P+R Maastricht Zuid

Slimme logistiek bij Houben Vastgoedservice: 
“De helft minder ritten én ruim 75 ton CO2-reductie per jaar”
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