
Sinds 2010 werken we samen met het Rijk, 
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht 
en vele andere partners aan de bereikbaar-
heid van Maastricht. Nu gaan we verder 
met slimme, veilige en duurzame mobi-
liteit. Voor een gezond woon-, werk- en 
lee� limaat in heel Zuid-Limburg. Bij die 
ambitie hoort een nieuwe naam en er ho-
ren nieuwe partners bij. Inmiddels zijn alle 
Zuid-Limburgse gemeenten aangesloten. 
Met die extra slagkracht zetten we slimme, 
duurzame en veilige mobiliteit nog steviger 
op de kaart. Om te beginnen laten we ie-
dereen graag kennismaken met de nieuwe 
websites.

Mobiliteit in de regio slim, duurzaam en 
veilig organiseren
De nieuwe online omgeving helpt reizigers hun 
gewoonten te herijken. Met de producten kan 
iedereen de beweging maken.
Op ZuidLimburgBereikbaar.nl staat wat 
we doen voor overheden, werkgevers en 
 ondernemers. 
Op MaakdeBeweging.nl vinden forenzen en 
reizigers alternatieven voor slimme, veilige en 
duurzame mobiliteit in en naar Zuid-Limburg. 
Het is de ingang naar een concreet aanbod voor 
fi etsstimulering, OV-gebruik en elektrisch rij-
den.
LogistiekBereikbaar.nl is het platform over 
duurzame en slimme (stads)logistiek.
MaastrichtBereikbaar.nl blijft reizigers als van-
ouds informeren over slim reizen naar hartje 
stad.

AutoBewust.nl is een themapagina en geeft tal 
van tips voor iedereen die aan de slag wil met 
e�  ciënter autogebruik.
Jij beweegt toch ook mee voor slimme, duurza-
me en veilige mobiliteit in Zuid-Limburg? Wij 
blijven je er als vanouds bij helpen.

De Duitse en Belgische feestdagen op 1 en 
2 november (Allerheiligen en Allerzielen) 
zorgen steevast voor extra verkeersdrukte 
in en rond Maastricht. We informeren je 
over de rijroutes en geven je tips om slim op 
weg te gaan, zodat je minder last hebt van 
drukte op de weg.

Extra drukte in de stad wordt verwacht tijdens 
de volgende twee Duitse en Belgische feestda-
gen:
• Vrijdag 1 november: Allerheiligen
• Zaterdag 2 november: Allerzielen

Reisadvies
Reis slim tijdens topdagen: neem het OV, pak 
de fi ets of maak gebruik van P+R Maastricht 
Noord aan de rand van de stad. Dan heb je min-
der last van verkeersdrukte. Of misschien kun 
je een dagje thuiswerken.   

Tips voor automobilisten
Kom je toch met de auto naar de binnenstad? 
Houd dan rekening met een langere reistijd, 
fi les en parkeergarages die snel volraken. Pro-
beer de drukste tijdstippen tussen 11.00 en 
13.00 uur en tussen 16.00 en 18.30 uur te ver-
mijden. Na 18.30 uur is er waarschijnlijk min-
der hinder bij het uitrijden van de stad.  Verder 
is het slim om te parkeren aan de kant van de 
Maas waar je vandaan komt. Zo vermijd je de 
verkeersdrukte op de Maasbruggen (Noorder-
brug en John F. Kennedybrug). 

Ga voorbereid op weg
De actuele verkeersdrukte en beschikbaarheid 
van parkeergarages en -terreinen vind je op 
www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart.

Tot voor kort konden fi etsers hun rijwiel 
stallen in de vaste rekken voor Albert Heijn 
in de Helmstraat. Makkelijk was dat niet, 
want de fi etsrekken waren altijd overvol. 
Vaak stonden naast de rekken de fi etsen 
metersbreed kriskras door elkaar en tegen 
de gevels geparkeerd. Voetgangers met of 
zonder kinderwagen of rollators en mensen 
in een rolstoel konden er regelmatig niet of 
nauwelijks langs. 

Om deze stallingsproblemen en bijbehorende 
overlast op te lossen zijn recent de vaste fi ets-
rekken vervangen door fi etsparkeervakken. In 
deze vakken kun je maximaal 1 uur je fi ets of 
bromfi ets parkeren. 

Verschil van dag en nacht
Torsten Hounjet, fi liaalmanager van de Albert 
Heijn Helmstraat is in ieder geval al blij met de 
nieuwe situatie: “De vaste fi etsrekken waren 
ons al jaren een doorn in het oog; niet alleen 
qua aanblik, maar ook voor de veiligheid was 
de oude situatie niet goed. De nieuwe fi etspar-
keervakken voor korte tijd zijn inmiddels in ge-
bruik en het verschil is als dag en nacht.” 

Parkeercoaches
Gedurende drie weken waren er op gezette tij-
den gemeentelijke parkeercoaches aanwezig. 
Zij spraken de mensen aan op hun parkeerge-
drag, hingen brie� es aan de fi etsen van fout-
parkeerders en legden parkeerders de nieuwe 
spelregels uit. 

Handhaven
Sinds 1 oktober is de gemeente bezig met hand-
haven. Geparkeerde fi etsen krijgen een label; 
staat de fi ets er na een uur nog, dan verwijdert 
Handhaving deze. Fout- en langparkeerders 
kunnen hun fi ets op maandagmiddag tussen 
13.00 – 17.00 uur en donderdagmiddag tussen 
15.30 – 16.3- uur gratis op halen bij het fi ets-
depot aan de Sint Gerardusweg 39. Ook op 
bromfi etsen die langer geparkeerd staan kan er 
handhavend worden opgetreden. 

Lees het complete artikel op: 
www.maastrichtbereikbaar.nl/actueel

NIEUWS: Zuid-Limburg  Bereikbaar op 
weg met  slimme en duurzame mobiliteit

Zuid-Limburg Bereikbaar stimuleert reizigers 
vaker op de fi ets te gaan. Wij laten je de e-bi-
ke ontdekken, werken aan snelle fi etsroutes en 
zorgen dat je je fi ets veilig kunt stallen. We we-
ten ook: als fi etser ben je kwetsbaar. In het don-
ker ben je vaak kwetsbaarder dan je zelf denkt. 

Ben goed zichtbaar: ook op de fi ets!
De dagen worden weer korter, dus doe jezelf en 
je omgeving een groot plezier. Zorg dat je goed 
zichtbaar bent! Zo verklein je de kans op een 
aanrijding met 20%. Misschien heb je op fi ets-

paden al de krijtverf gezien waarmee de ANWB 
fi etsers oproept het licht aan te zetten? Kijk 
voor meer info op 
www.anwb.nl/fi etsverlichtingsactie

Fietsverlichtingscheck in De Heeg
Op 26 oktober kun je vanaf 13.00 uur op de par-
keerplaats bij Buurtcentrum De Boeckel in De 
Heeg, Roserije 410, je fi etsverlichting na laten 
kijken. Zo weet je zeker dat je veilig op weg 
kunt.

Fiets veilig, fi ets verlicht Bereikbaarheid tijdens  Duitse 
en Belgische feestdagen in 
 november

Aanpak overlast geparkeerde fi etsen voor 
AH Helmstraat

Let op: binnenkort zijn er werkzaamheden bij parkeerterrein Stadspark dichtbij de Kennedy-
brug. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat Q-Park de nieuwe beheerder van het parkeerter-
rein wordt. Het terrein wordt o.a. voorzien van slagbomen. Tijdens de werkzaamheden in no-
vember en december zijn op doordeweekse dagen minder auto-parkeerplaatsen beschikbaar. 
In de weekenden, op 1 en 11 november en de kerstvakantie wordt er niet gewerkt en zijn alle 
parkeerplaatsen beschikbaar.
De parkeerplaatsen voor touringbussen komen te vervallen vanaf 1 november en zullen ook niet 
meer terug komen bij parkeerterrein Stadspark. Vanaf Magisch Maastricht zal er een alternatie-
ve parkeerlocatie beschikbaar zijn voor de touringbussen.
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Parkeerterrein Stadspark


