
Het promotieteam van ‘Elke Beweging Telt’ be-
loonde deze zomer slimme reisbewegingen met 
een wincode. 
Iedereen kon meetellen voor minder CO2; op 
de fiets, met het ov, te voet of bij P+R. Bijna 
25.000 slimme reizigers ontvingen een wincode 
en maakten kans op stappentellers, OV-tegoed, 
Bever cadeaubonnen. 
De e-bike ter waarde van € 2.500,- euro ging 
naar Jolanda Kerstges uit Geleen: “Het is echt 

fantastisch dat ik de e-bike gewonnen heb!”  Ik 
was al langer van plan om er een te kopen, dus 
dit is echt een mooi geschenk. Ik ga er samen 
met mijn man die een fervent fietser is, mee 
rondtoeren door het mooie heuvelland. Met 
een e-bike wordt onze gezamenlijke actieradius 
groter. En ik kan nu ook samen met mijn zus 
gaan fietsen. Die heeft namelijk al een e-bike.” 
Jolanda, van harte gefeliciteerd en veel gezellige 
kilometers gewenst!

De geur van vers brood en banket komt 
niet vanzelf aanwaaien. Een team van 
100 medewerkers bakt elke dag en vooral 
nacht duizenden broden bij 
Bakkerij Paulissen. 
Vanaf daar vinden ze hun 
weg door heel Limburg en 
daarbuiten. Door inzicht 
in de ritten en stops en een 
flinke portie boerenverstand 
konden zij na de overname 
van Boulangerie Van Weert 
hun logistiek slim bundelen. 
En daar blijft het niet bij. 
Paulissen sluit zich aan bij 
Maastricht Bereikbaar als 
convenantpartner Logistiek.

Vroeg op weg
Op een zaterdag vinden wel 
2.500 broden en 60.000 brood-
jes hun weg naar de eigen win-
kels, diverse supermarkten, ca-
fés en restaurants. Al vanaf 2.30 
uur staan de eerste chauffeurs 
klaar. Zij krijgen een optimale 

route mee die na de samenvoeging met Van 
Weert gestroomlijnd werd. Maastricht Be-
reikbaar hielp daarbij. “Al onze busjes werden 

voorzien van Track en Trace. 
Daardoor kregen we inzicht in 
onze routes en stops. Van twee 
keer drie busjes konden we te-
rug naar vijf. 

Energiezuiniger
Bij Paulissen smaakt slimme lo-
gistiek dan ook naar meer. In de 
toekomst wil de bakkerij over 
naar energiezuiniger vervoer. 
Maastricht Bereikbaar helpt ook 
hier bij. 
Binnen het convenant trek-
ken bedrijven samen met het 
programmabureau op om be-
drijfsdoelstellingen te realise-
ren die tevens positief uitwer-
ken voor de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van Zuid-Lim-
burg. Lees het hele verhaal op 
www.maastricht-bereikbaar.nl.

De provincie Limburg start in 2019 met de 
viering van 75 jaar bevrijding. Op 14 sep-
tember vindt er een Ticker-tape parade 
plaats in het centrum van Maastricht. Aan-
sluitend is er een Liberty Festival waarbij 
muziekkorpsen door Maastricht lopen. 

Wegafsluitingen 
Tijdens de Ticker-tape parade van 14.00 tot cir-
ca 16.30 uur zijn de volgende wegen afgesloten 
voor alle verkeer:  
• Hoge Barakken • Lage Barakken
• Wyckerbrugstraat • Vissersmaas
• Kesselskade • Hoenderstraat
• Markt* • Grote Gracht 
• Helmstraat • Vrijthof
Met borden worden de oversteekplaatsen dui-
delijk aangegeven en er staan verkeersrege-
laars. Volg hun aanwijzingen op. 

*De Markt blijft afgesloten tot circa 23.00 uur. 
Tijdens het Liberty Festival op de Markt blijft 
dit festivalterrein afgesloten voor alle verkeer 
tot circa 23.00 uur. 

Met de fiets
Stal je fiets overdekt in de fietsenstallingen op 
de Markt, Kesselskade of in de ondergrondse 

stalling bij het centraal station. De stallingen 
zijn volgens reguliere openingstijden open. Let 
wel op dat je vanwege het parcours mogelijk 
een klein stukje met de fiets aan de hand moet 
lopen. 

Met de bus
Vanaf begin tot einde van de dienst stoppen de 
buslijnen 1, t/m 10, 15 en 48 niet bij de Markt. 
Hierdoor vervallen ook de haltes Boschstraat 
Markt, Helmstraat, Vrijthof, Bouillonstraat, 
Tongersestraat, St. Pieterstraat, Hondstraat, 
Calvariestraat en Kommel. Er zijn tijdelijke 
haltes bij de Boschstraat Maagdendries, Mosae 
Forum (niet voor de Lijn 48), Tongerseplein en 
het Koningin Emmaplein. Kijk voor de actue-
le vertrektijden en de omleiding op de website 
van Arriva.

Met de auto
Bezoek je het centrum van Maastricht met de 
auto, Parkeer gratis op P+R Maastricht Noord. 
Vanaf daar reis je met buslijnen 10 en 30 snel 
en goedkoop naar hartje stad (dagretour € 2,- 
per persoon, groepsticket 3-5 personen voor  
€ 5,-). Of maar gebruik van onze andere reistips 
op www.maastrichtbereikbaar.nl. 

60 prijswinnaars 
bij zomercampagne

Bereikbaarheid tijdens 75 jaar Bevrijding 

Luc Paulissen over slimme logistiek
“Met boerenverstand kom je ook al een heel eind!”
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Fietsparkeren vernieuwd in de Helmstraat
Deze week zijn de vaste fietsrekken voor de 
Albert Heijn vervangen door kort fietsparkeer-
vakken. De gemeente Maastricht werkt hierin 
samen met Maastricht Bereikbaar om overlast 
tegen te gaan. Een kort fietsparkeervak is een 
gemarkeerd vak. Stallen mag voor maximaal 
1 uur. Met bebording worden de vakken extra 
aangeduid. In het vak parkeer je zo netjes mo-

gelijk zodat er genoeg plek is voor anderen. Je 
kunt je (brom)fiets niet meer vastmaken aan 
een rek. Wil je je (brom)fiets langer stallen? 
Fietscoaches wijzen je op de mogelijkheden in 
de buurt, zoals de overdekte fietsenstalling op 
het Vrijthof. Het volledige overzicht van stallin-
gen staat ook op www.maastrichtbereikbaar.nl/
fietsenstallingen. 
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