
Deze zomer dagen we reizigers uit mee 
te doen voor een goed bereikbare stad en 
minder CO2-uitstoot. Want ‘Elke beweging 
telt’.  ‘Tel’ jij ook mee met minder kilome-
ters in de file? Met een parkeerplek buiten 
het centrum? Met de juiste bandenspan-
ning van je eigen auto? Met de trein of op 
de fiets? Doe je mee, dan maak je bovendien 
kans op leuke prijzen.

Startlocaties
Op duurzame dinsdag 11 juni starten we met 
de zomercampagne in Randwyck bij verschil-
lende werkgevers die zich bij Maastricht Be-
reikbaar hebben aangesloten, zoals WML, Mer-
cedes-Benz, Bonnefantenmuseum, Provincie 
Limburg en Servatius. Medewerkers van deze 
werkgevers die op fiets naar het werk komen, 
krijgen een unieke wincode. Ook bij de bus-
haltes op de Randwycksingel ter hoogte van 
Mercedes Benz en op de Avenue Céramique ter 
hoogte van het Bonnefantenmuseum delen we 

wincodes uit aan reizigers die de bus nemen, 
op de fiets of lopend naar het werk gaan.
 
Reis slim en win 
Er valt heel wat te winnen! Van een e-bike ter 
waarde van € 2.500, € 200 OV-tegoed, een acti-
vity watch met stappenteller, een maandabon-
nement voor P+R Maastricht Noord tot een ca-
deaubon van Bever. 

Spot het promoteam
In de maanden juni, juli en augustus delen we 

op meerdere locaties in Zuid-Limburg winco-
des uit aan fietsers en OV-reizigers en nodigen 
ze daarmee uit om mee te doen met de zomer-
campagne. 

Check je wincode
Heb je een wincode ontvangen? Check jouw 
prijs via de website maastrichtbereikbaar.nl/ebt. 
Tot 21 augustus kun je verkregen wincodes ver-
zilveren. De loting van de prijzen volgt eind au-
gustus. Houd deze website ook in de gaten voor 
alle  actuele acties rondom de zomercampagne.

Sinds begin maart is broodjeszaak Subway 
op het parkeerterrein bij P+R Maastricht 
Noord geopend. Je parkeert er gratis voor 
de deur en in juni, juli en augustus ont-
vangen automobilisten op vertoon van hun 
P+R-dagretour € 2,- korting bij Subway 
Beatrixhaven. De zomercampagne ‘Elke be-
weging telt’ daagt reizigers uit mee te doen 
voor een goed bereikbare stad en minder 
CO2-uitstoot. Ook een parkeerplek aan de 
rand van de stad telt mee. 

Grootste klant
“Heel wat werknemers van de omliggende be-
drijven op de Beatrixhaven weten hun weg 
inmiddels te vinden naar onze broodjeszaak,” 
laat bedrijfsleider Leroy Cruts weten. “Onze 
grootste klant is momenteel Logic All dat in 

hetzelfde bedrijfsgebouw is gevestigd. Logic All 
is gespecialiseerd in opleidingen en advies op 
het gebied van veiligheid, Arbo, verkeer, trans-
port en logistiek. De cursisten krijgen van het 
bedrijf een gratis lunch bij ons aangeboden.” 

Laat maar komen die extra drukte!
“Met de P+R-kortingsactie hopen we ook meer 
bezoekers van P+R Maastricht Noord te trek-
ken. Ze kunnen hun korting verzilveren voor 
een broodje op weg naar hun werk of op de 
terugreis naar huis. Met een team van zes me-
dewerkers en een mooi nieuw terras voor onze 
deur zijn we op volle sterkte om de eventuele 
extra drukte aan te kunnen.”

Gratis parkeren bij P+R Maastricht Noord
Op P+R Maastricht Noord parkeer je gra-
tis en reis je goedkoop verder met buslijn 
10 naar het centrum van Maastricht. Een 
dagretour kost € 2 per persoon. Een groep-
sticket van 3-5 personen kost € 5. Het par-
keerterrein ligt op 2 minuten rijden vanaf de 
autosnelwegen A2 (afrit 52) en A79 (afrit 1) 
aan de Hoekerweg. Kijk voor meer informatie 
over parkeren bij P+R Maastricht Noord op:  
www.maastrichtbereikbaar.nl/auto/p-r

Openingstijden Subway
Broodjeszaak Subway bij P+R Maastricht 
Noord is elke dag open van 10.00 uur tot 19.00 
uur en op zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
Kijk voor meer informatie over Subway, Lim-
melderweg 3 op www.subway.nl.
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Korting scoren bij Subway met je P+R-dagretour

Maandagmiddag 27 mei ontmoette wethou-
der duurzaamheid Gert-Jan Krabbendam 
werknemers van 19 bedrijven met een ambi-
tie om minder energie te gebruiken. Zij kwa-
men in het stadhuis bij elkaar tijdens een 
kennissessie van het Maastrichts  Energie 
Akkoord voor industrie (MEA-industrie). 

MEA-Industrie is een publiek-private samen-
werking van gemeente, industriële bedrijven, 
kennispartners en facilitaire partijen. Samen 
met gemeente, bedrijven en burgers werkt 
MEA-Industrie sinds 2016 aan de doelstelling 
om in 2030 liefst 49% minder CO2 uit te stoten 
ten opzichte van peildatum 1990. 

Elf deelnemende bedrijven en acht aspirant-le-
den wisselden tijdens de kennissessie informa-
tie uit over het besparen van energie. Bij bedrij-
ven lijkt de besparing precies op die van thuis: 
overschakelen op ledverlichting, zuinigere ap-
paratuur aanschaffen en uitzetten wat je niet 
gebruikt. Door de grote schaal zijn echter zowel 
de investeringen als de resultaten veel groter. 

Informatieplicht energiebesparing
Ook al gebeurt er al veel, het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat signaleerde 
dat er bij het mkb nog veel energiebesparende 
maatregelen niet zijn doorgevoerd. Om die re-
den is een aanscherping van de Wet Milieube-
heer doorgevoerd middels de Informatieplicht. 
Alle organisaties met een energieverbruik ho-
ger dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh stroom 
moeten voor 1 juli hun inspanningen op het 
gebied van energiebesparende maatregelen 
doorgeven.

Impuls CO2-reductie
Ongeveer 900 bedrijven in de regio Maastricht 
wordt verzocht om via de website www.rvo.nl 
hun energiebesparingen kenbaar te maken. Per 
bedrijfstak zijn er lijsten opgesteld met erkende 
maatregelen. Door de informatieverstrekking 
kan de energiebesparing in het bedrijfsleven 
en daarmee de CO2-reductie in Nederland een 
impuls krijgen. 

Maastrichtse bedrijven werken samen aan energiebesparing

Deelnemers kennissessie MEA-Industire in gesprek. 
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