
Op 7 maart opende woon- en lifestylecon-
cept Loods 5 zijn deuren in de voormalige 
fabriekspanden van de Sphinx. Hoewel 
de prachtig opgeknapte panden aan een 
parkeerplaats liggen, stimuleert Loods 5 
 medewerkers om met het openbaar vervoer 
of met de fiets te komen. 

Wie de auto bij P+R Maastricht Noord laat 
staan en het laatste stukje met de bus komt, 
krijgt iedere maand het P+R-abonnement ver-
goed. Wie de hele reis met de auto wil maken, 
moet zelf nog een aardig bedrag bijleggen. 
“Met de auto komen werken, willen we zo veel 
mogelijk ontmoedigen”, vertelt bedrijfsleider   

Pascal van Loo. “Binnenkort komt er daarom 
ook een ruime en veilige fietsenstalling voor 
het personeel. Medewerkers die binnen een 
straal van 10 kilometer wonen, kunnen op zijn 
minst bij mooi weer de fiets pakken.”

Altijd plek
Véronique de Keijzer is een van de medewer-
kers die gebruikmaakt van P+R Maastricht 
Noord. “Parkeren in Maastricht is een kostbare 
aangelegenheid. Dus is P+R voor mij de ideale 
oplossing. Er is altijd plek om te parkeren en ik 
hoef nooit lang op de bus te wachten.” 

Bekendheid vergroten
De bekendheid van P+R Maastricht Noord kan 
nog beter. Véronique: “Als ik naar huis ga, zit de 
bus meestal behoorlijk vol met mensen die in 
Maastricht zijn gaan winkelen. Maar dat lijken 
allemaal mensen uit de buurt te zijn.” Pascal 
bevestigt dat: “Ik heb in Valkenburg nog nooit 
iemand over P+R Maastricht Noord gehoord. 
En in België kennen ze dat concept sowieso 
niet. Ik denk dat we daar nog wel wat extra be-
kendheid en uitleg moeten geven.” 

Parkeermogelijkheden voor ‘shoppers’
Bezoekers van Loods 5 die met veel aankopen 
naar huis willen kunnen gebruikmaken van de 
Q-Park parkeerterreinen Sphinx of P+W Fron-
tenpark die dicht bij de winkel liggen. Ben je 
lichter bepakt en bezoek je ook de binnenstad 
dan is P+R Maastricht Noord handig. Het par-
keerterrein ligt op 2 minuten rijden vanaf de 
autosnelwegen A2 (afrit 52) en A79 (afrit 1).  Je 
parkeert er gratis. De bus van Arriva brengt je 
elk kwartier voor maar € 2,- p.p. naar hartje stad 
en weer terug. 

Lees het hele verhaal via 
www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuws.

“We probeerden twee weken gratis de 
e-cargo bike van Maastricht Bereikbaar. 
Voor ons is de elektrische bakfiets perfect 
in te zetten voor de bevoorrading van onze 
twee hotels en grand café in hartje centrum. 
We kunnen zo slimmer omgaan met onze 
voorraden.”

Tijdwinst
“Overal hadden we wat voorraad liggen, nu 
brengen we de benodigde levensmiddelen met 

de cargobike. Sneller en minder intensief dan 
lopend, zoals we voorheen deden. De fiets zorgt 
voor tijdwinst. Bovendien is het de manier om 
het aspect duurzaamheid onder de aandacht te 
brengen bij mijn personeelsleden. Ze ermee in 
contact te brengen en hen te laten ervaren dat 
we ons vervoer ook op een duurzame manier 
kunnen organiseren.”

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

Sinds 1 mei kunnen reizigers voor de inter-
nationale bussen niet langer terecht op de 
Kiss+Ride locatie aan de Meerssenerweg. 
De gemeente Maastricht heeft twee tijdelijke 
locaties aangewezen waar de bussen kunnen 
stoppen:

•  Bussen van IC-, Eurolines- en KLM-bussen 
stoppen op de President Rooseveltlaan - 
Groene Loper ter hoogte van het Green043 
Bikepark.

•  Flixbussen halteren aan de oostzijde van 
de Maasboulevard, bij de kruising met de 
 Graanmarkt.

Volgens de gemeente Maastricht is naar ver-
wachting in december de nieuwe bushalte 
voor internationale bussen klaar. De defini-
tieve   locatie is bij de Meerssenerweg op het 
 voormalige ProRail (spoor)rangeerterrein. 

In mei start de gemeente Maastricht met 
het vervangen van de parkeerautomaten in 
de stad. De nieuwe automaten werken met 
een kentekensysteem. 

Je volgt de aanwijzingen op het scherm van de 
automaat en voert het kenteken van jouw auto 
in. Betalen kan met muntgeld, bankpas of mo-
biel belparkeren via een app op je telefoon.
Gefaseerd vervangen
De 400 parkeerautomaten worden gefaseerd 
vervangen. Er wordt gewerkt vanuit het cen-
trum naar de buitenrand van de stad. De 
 huidige parkeerautomaten zijn na zo’n tien jaar 
aan vervanging toe. De nieuwe parkeerautoma-
ten werken zoveel mogelijk op eigen opgewek-
te stroom via een zonnepaneel op de automaat. 

Parkeren voor gehandicapten
Iedereen met een gehandicaptenparkeer-
kaart, parkeert de eerste drie uur gratis 
door de blauwe schijf achter de vooruit te 
 leggen. Meer informatie over parkeren met 

een gehandicaptenkaart is te vinden op  
www.gemeentemaastricht.nl. Zoek op ‘Gehan-
dicaptenparkeerkaart’.

Controle door handhaving
De gemeente registreert het kenteken tijdelijk 
in een landelijke database. Medewerkers van 
het team Handhaving van de gemeente scan-
nen het kenteken om te kijken of er betaald is. 
De kentekengegevens worden alleen gebruikt 
als blijkt dat er niet betaald is en er een boete 
moet worden uitgeschreven.
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