
De fietsbrug over de Europalaan in Beek is 
sinds maandag 8 april zeven week dicht. 
De aannemer brengt als verlichting LED-
strips in de leuningen van de brug aan. De 
fietsbrug maakt onderdeel uit 
van de snelle fietsroute tussen 
Maastricht en Sittard.

De aanleg van de verlichting is 
een van de restpunten die nog 
aan de brug moeten gebeuren. 
Helaas is het fietspad tijdens de 
werkzaamheden afgesloten. Fiet-
sers kunnen wel gebruikmaken 
van het fietspad onder de brug. 

Meer informatie?
Ga voor meer informatie over de  snelle 
 fietsroute Maastricht – Sittard naar
www.maastrichtbereikbaar.nl/snellefietsroute. 

Je kent Maastricht Bereikbaar van slimme 
en duurzame mobiliteit. Daar hoort ook 
effectiever en milieuvriendelijker autoge-
bruik bij. Op de website vind je tegenwoor-
dig dan ook de eerste informatie over elek-
trisch rijden en autodelen. 

Elektrisch rijden is toekomstgericht rijden
In Nederland rijden inmiddels ruim 140.000 
elektrische auto’s. Het is de verwachting dat dit 
aantal de komende jaren verder zal doorgroei-
en naar ongeveer 1 miljoen auto’s met stekker 
in 2025. Om aan de klimaatdoelstellingen te 
voldoen, wil Nederland dat in 2030 alle nieuw 
verkochte auto’s zero emissie (dus zonder 
CO2-uitstoot) zijn.

Ga jij voor elektrisch? 
Overweeg jij om elektrisch te gaan rijden? En 
wil je meer weten over het aanbod van elektri-
sche auto’s, de kosten en laadmogelijkheden? 
Maastricht Bereikbaar helpt je graag op weg 
met de benodigde informatie! 

Autodelen is meer dan alleen carpoolen
Heb je af en toe een auto nodig? Kun jij je auto-
gebruik op voorhand plannen? Of wil je je eigen 
(elektrische) auto uitlenen tegen een vergoe-
ding? Al eens gedacht aan autodelen? Autode-
len kent vele vormen; er is meer mogelijk dan 
alleen carpoolen. Ook hiermee helpen wij je 
graag op weg!

Kijk voor meer informatie op: 
www.maastrichtbereikbaar.nl/auto

Het politiebureau in Maastricht aan de 
Prins Bisschopsingel heeft sinds mei 2018 
een eigen Arriva Nextbike station met 10 
deelfietsen. André ter Horst, werkzaam bij 
Politie Limburg: “Ik reis met de trein naar 
Maastricht en gebruik de Nextbike voor het 
laatste stukje van mijn reis. Ideaal, want op 
kantoor aangekomen meld ik de fiets af. Als 
ik tijdens mijn dienst word opgeroepen, kan 
ik met een dienstauto zo weg.”

Alleen enkele reis betalen
“Voorheen gebruikte ik een OV-fiets. Die moest 
altijd weer terug naar het station. Nu betaal ik 
alleen de enkele reis. De Nextbikes zijn uit-
gerust met versnellingen en fietsen daardoor 
fijn. Ook de service is goed. Ik heb al een paar 
keer contact gehad met de helpdesk van Arriva 
 Nextbike voor het melden van schade aan een 

fiets of het vergeten af te melden van de deel-
fiets. Ik werd elke keer even goed geholpen. 
Ook zie ik regelmatig servicemedewerkers de 
fietsen controleren bij het fietsdeelstation bij 
ons voor de deur.”

Ook in het buitenland
“Het mooie is dat de Nextbikes over heel de 
wereld zitten. Ook in het buitenland is de deel-
fiets een ideaal vervoersmiddel om binnen een 
stad van A naar B te reizen, want er is altijd wel 
een fietsdeelstation in de buurt.”

Lees het hele verhaal op 
www.maastrichtbereikbaar.nl/ervaringen. 

Fietsbrug bij Beek 7 weken 
afgesloten

Elektrisch rijden of autodelen, iets voor jou?

André ter Horst over de Arriva Nextbike 
“Ik betaal alleen de enkele reis.”

Gemeente verplaatst halte internationale bussen
Vanaf 1 mei stoppen de internationale bussen niet langer op de Kiss+Ride-locatie aan de 
Meerssenerweg. De gemeente Maastricht heeft een tijdelijke locatie aangewezen langs de 
Groene Loper totdat de nieuwe bushalte naar verwachting in december 2019 in gebruik 
wordt genomen. 

Tijdelijke halte bij de Groene Loper
Vanaf 1 mei tot december 2019 kunnen reizigers tijdelijk terecht bij de Groene Loper ter hoogte 
van het Green043 Bikepark voor de internationale bussen van Flix, IC, Eurolines en KLM. Aan de 
westzijde van de Groene Loper vervallen 21 parkeerplaatsen voor auto’s, zodat er ruimte ontstaat 
voor vier bussen. Daarnaast worden er extra prullenbakken en een bushokje geplaatst. Deze tij-
delijke locatie wordt weer hersteld zodra de nieuwe bushalte gereed is. De Kiss+Ride-locatie 
aan de Meerssenerweg blijft in gebruik om reizigers bij het station snel met de auto af te zetten 
of op te halen. 

Nieuwe bushalte voor internationale bussen
De gemeente Maastricht wil deze zomer starten met de bouw van de nieuwe bushalte voor in-
ternationale bussen bij de Meerssenerweg op het voormalige Prorail (spoor)rangeerterrein. Hier 
is voldoende ruimte om een bushalte in te richten. Naar verwachting is de bushalte in december 
klaar voor gebruik. Een definitieve planning wordt bepaald door het verloop van de aanbesteding 
en vergunningprocedure. 
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