
Kom je in december met de auto naar Ma-
gisch Maastricht of om te winkelen? Ga 
goed voorbereid op weg door gebruik te ma-
ken van onze parkeertips. 

Tips
•  Parkeren in het centrum kan, maar is niet 

goedkoop. Alle parkeerlocaties en -tarieven 
vind je op de Slimme kaart.

•  Parkeer je op een van de P+W-terreinen aan 
de rand van de stad dan parkeer je voor een 
vast dagtarief en loop je binnen 10 minuten 
naar hartje Maastricht.

•  Parkeer aan de kant van de Maas waar je 
vandaan komt, dan heb je minder last van 
eventuele verkeersdrukte op de Maasbruggen 
(Noorderbrug en John F. Kennedybrug).

•  Parkeertip: Laat geen waardevolle spullen 
achter in je auto als je je auto langs de straat 
geparkeerd hebt.

Betaald parkeren tijdens extra 
 koopavonden 
Tijdens de extra koopavonden op 5, 20, 21 en 
23 december betaal je in de straten van het 
centrum om te parkeren. Je koopt een geldig 
parkeerbewijs bij de parkeerautomaten. Deze 
automaten werken met een kentekensysteem. 
De parkeerder volgt de aanwijzingen op het 
scherm van de automaat en voert het kenteken 
in. Je hoeft geen ticket meer achter de voorruit 
te leggen. Voor je eigen administratie kun je 
een kwitantie printen bij de parkeerautomaat. 
Betalen kan met muntgeld, een bankpas of via 
mobiel belparkeren. Je betaalt dan alleen de 

werkelijke parkeertijd. Betalen kan door te bel-
len, te sms’en of via een app op je telefoon. 

Parkeren voor gehandicapten? Denk aan de 
parkeerschijf! 
Maak je gebruik van een gehandicaptenpar-
keerplaats? Dan is het belangrijk dat je zowel 
een gehandicaptenparkeerkaart als een juist 
ingestelde blauwe parkeerschijf zichtbaar in 
je voorruit hebt liggen. Je bent dan maximaal 
3 uur vrijgesteld van betaald parkeren. Heb je 
een van de twee of beiden niet? Koop dan een 
parkeerkaart bij de parkeerautomaat of maak 
gebruik van mobiel belparkeren.

In juli nam Inez Delsing deel aan de cursus 
‘Het Nieuwe Rijden’ georganiseerd door 
Zuid-Limburg Bereikbaar. Na afloop was zij 
heel enthousiast. Nu blikken wij met haar 
terug: Past ze de opgedane kennis van de 
cursus nog toe? 

Rij je nog steeds zuinig?
“Sinds oktober heb ik een nieuwe auto. Deze 
heeft een dagteller en een verbruiksmeter. Hij 
heeft ook een zuinigere motor en zes versnel-
lingen. Ik gebruik de verbruiksmeter nu con-
stant en heb de afgelopen maand een beetje ge-
experimenteerd met hoe mijn rijgedrag invloed 
heeft op het verbruik. Gemiddeld zit ik op een 
verbruik van 6.4, dat is toch best goed.”

Wat is je sinds de cursus opgevallen?
“Het schakelen is misschien wel een dingetje. 
Wanneer ik een rotonde in de derde versnelling 
neem in plaats van de tweede verbruikt de auto 
minder om weer op snelheid te komen. Precies 
zoals de instructeur zei. In de tijd dat ik mijn 
rijbewijs haalde moest je bochten en roton-
des in de tweede versnelling nemen. Sinds de 
cursus kies ik voor de derde versnelling als dat 
kan. Daar moet je wel even bewust mee bezig 
zijn om dat consequent te doen.”

Heb je andere mensen enthousiast kunnen 
maken?
Mensen die wisten dat ik dit ging doen, vonden 

het heel leuk en ik heb er ook een bericht over 
op Facebook gepost. Daar kreeg ik veel reacties 
op. Mijn vader, van wie ik de liefde voor rijden 
heb overgenomen, is nog van de oude stempel 
wat rijden betreft. Hem heb ik wel een beetje 
mee kunnen krijgen in het letten op verbruik 
door uit te rollen en minder snel terug te scha-
kelen.”

Rij je al op winterbanden? 
“Ja, die hebben we er meteen begin november 
op laten zetten. Ik rij regelmatig in Duitsland 
en naar de Belgische Ardennen. Daar is de re-
gelgeving een stuk strenger, plus de kans op 
lage temperaturen en gladde wegen is groter. 
Dan wil ik zo veilig mogelijk rijden. Winterban-
den dus, maar ik pas ook mijn snelheid aan.”
 
Ook zuiniger rijden? 
Kijk goed vooruit, rem niet onnodig, schakel op 
tijd en rij met de juiste banden. Naast het nieu-
we rijden, vind je op www.autobewust.nl nog 
andere tips over duurzamer autorijden, zoals:
•  Check elke twee maanden de spanning van je 

banden.
•  Parkeer aan de rand van de stad.
•  Deel je auto met anderen, bijvoorbeeld met 

carpoolen of verhuurapps.
• Kies voor een zuinige (elektrische) auto.

Op 15 december wijzigt de dienstregeling van 
het openbaar vervoer. Arriva voert enkele wij-
zigingen door voor het busvervoer zoals hal-
tewijzigingen en vertrektijden. We informeren 
over de wijzigingen waar je rekening mee moet 
houden, zodat je goed voorbereid op weg kunt.  

Busvervoer regio Maastricht
•  Lijn 1 (Oud Caberg) Malber – De Heeg: de  

laatste rit van Oud Caberg richting De Heeg 
rijdt door tot Maastricht Station en vervolgens 
verder als lijn 5 richting Heugem. Reizigers 
richting De Heeg kunnen op het station over-
stappen op lijn 2 richting de Heeg. 

•  Lijn 5 Daalhof – Heugem krijgt een extra rit 
van Maastricht Station naar Heugem om 0.07 
uur.

•  Lijn 10 P+R Maastricht Noord – Centrum – 
Gulpen rijdt tijdens vakantieperioden in de 
daluren niet meer tussen Heer en Gulpen. 
Reizigers van- en naar Gulpen kunnen over-
stappen op buslijn 350 bij halte Akersteenweg. 

•  Lijn 48 Boschpoort – Kanne (B): de aankomst- 

en vertrektijden wijzigingen enkele minuten. 
•  Het reguliere nachtnet vervalt voor de lijnen 

801 Malberg – Heugem, lijn 802 Maastricht 
Centrum – Valkenburg, 803 Daalhof – Amby, 
lijn 804 Wolder – Bunde en lijn 805 Maas-
tricht Centrum – Aachen Centrum (D).

Streeklijnen
•  Lijn 30 Maastricht – Sittard rijdt niet meer 

tussen station Sittard en Kemperkoul. Dit tra-
ject wordt overgenomen door de nieuwe lijn 
34. 

•  Voor lijn 57 Maastricht – Gulpen wijzigen de 
aankomst- en vertrektijden enkele minuten.

Limburgliner Zuid-Limburg lijn 350 
 Maastricht – Aachen Centrum (D)
•  Haltes Cadier en Keer en Kerkstraat komen te 

vervallen.
•  Halte Lemiers, Piethaan krijgt een nieuwe 

naam; Lemiers, Rijksweg/Harleserbeek
•  In Aachen wordt de halte Reuteshag als pilot 

opgenomen in de dienstregeling.

•  In Aachen is zowel het Nederlandse Arriva- 
tariefsysteem als het Duitse AVV-tarief-
systeem van toepassing. 

•  Er komt een extra late rit naar Aachen op za-

terdagen, de laatst rit van Maastricht richting 
Gulpen om 0.16 uur rijdt dan verder tot aan 
Aachen. 

Parkeer slim tijdens de 
decembermaand

Terugblik met Inez Delsing 
over het nieuwe rijden
“Ik heb mijn verbruiksmeter constant aanstaan.”

Wijziging dienstregeling openbaar vervoer
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