
Wie elke dag een kwartier van en naar het 
werk fietst, beweegt 150 minuten per week. 
Woon je op 5 tot 8 kilometer van het werk? 
En ga je nog niet op de fiets? Dan zijn we op 
zoek naar jou! Meld je aan voor de landelij-
ke fietsmissie Kies de Fiets. Wij helpen je 
graag verder én je maakt kans op een mooie 
prijs, waaronder een nieuwe e-bike.

Wie elke week 150 minuten beweegt, voelt zich 
vaker vitaal, heeft minder vaak een (te) hoog 
BMI en herstelt sneller na ziekte. Ga je nu met 
de auto naar je werk en kies je vaker voor de 
fiets? Dan beweeg je natuurlijk veel meer. Van 
de mensen die fietsen naar het werk haalt maar 
liefst 80% de 150 minuten aan beweging. 

Kortom, doe mee aan Kies de fiets en wie 
weet win jij een gloednieuwe e-bike waar je 

straks elke dag mee naar het werk fietst! Ga 
voor meer informatie en aanmelden naar    
www.maakdebeweging.nl/nl/kiesdefiets.

Een e-bike proberen?
Liever eerst eens een week gratis een e-bike 
proberen? Maak samen met Zuid-Limburg Be-
reikbaar  de beweging en reserveer nu een e-bi-
ke, een elektrische bakfiets of speedbike. Op de 
startdatum staat jouw e-bike vanaf 15.00 uur 
klaar. Je brengt ‘m terug op de einddatum van je 
probeerperiode tussen 10.00 - 11.00 uur. Reser-
veren kan via www.ontdekdeebike.nl. 

Nu al kopen of een fiets leasen?
Wacht je dat liever niet af? Kijk dan eens 
naar de gunstige regelingen op het ge-
bied van koop of lease van een e-bike op  
www.ontdekdeebike.nl.

Van 23 tot en met 25 februari 2020 kleurt 
Limburg weer rood-geel-groen. Zuid-Lim-
burg Bereikbaar informeert je hoe jij voor-
delig, slim en veilig reist tijdens carnaval. 

Wanneer zijn de optochten en activiteiten?
•  Zaterdag 22 februari Jeugdoptocht van Land-

graaf om 12.30 uur en Jeugdoptocht van Heer-
len om 13.33 uur en in Kerkrade om 13.11 uur. 

•  Zondag 23 februari de Grote optocht van 
Heerlen om 12.11 uur, Grote optocht van Gul-
pen om 14.00 uur en om 14.11 uur in Nuth.

•  Carnavalsmaandag 24 februari om 13.45 uur 
de Grote optocht van Brunssum, 14.11 uur de 
optocht van Heerlerbaan en de Kinderoptocht 
in Nuth start om 14.30 uur.

•  Kijk voor een overzicht van de starttijden van 
alle optochten in Zuid-Limburg op: www.op-
tochtenkalender.nl/nederland/limburg.html   

Met het OV
Tijdens carnaval brengt Arriva je veilig thuis. 
Je kunt vooraf je e-ticket kopen of reis met je 
OV-chipkaart. Houd er rekening mee dat door 
de verschillende carnavalsevenementen de 
bussen aangepaste routes rijden en het extra 
druk kan zijn in het OV. Houd daarom rekening 
met eventuele langere reistijden tijdens de car-

navalsdagen. De dienstregeling voor de treinen 
in Zuid-Limburg blijft ongewijzigd. 

Tijdens de carnavalsvakantie (van zondag 23 
t/m zaterdag 29 februari) rijden de bussen van 
Arriva in heel Limburg volgens een aangepaste 
dienstregeling:
•  Op zondag 24 en maandag 25 februari rijden 

de bussen volgens de zondagdienstregeling. 
•  Op dinsdag 25 februari volgens de zaterdag-

dienstregeling.
•  Van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 fe-

bruari rijden de bussen volgens de vakantie-
dienstregeling. 

Kijk voor meer informatie over aangepaste 
reistijden tijdens de carnaval op www.arriva.nl/
limburg.

Met de fiets
Tijdens carnaval verplaats je je snel en voorde-
lig met de fiets naar de verschillende optoch-
ten. Je stalt je fiets dichtbij de optocht en bent 
snel weer naar een ander dorp gefietst. Bezoek 
je de optocht in Heerlen? Stal je fiets dan gratis 
in de stalling met toezicht bij de Akerstraat. In 
Kerkrade kun je terecht in de gratis stalling met 
toezicht voor (brom)fietsen en scooters in de 

Nierspinkstraat. Zorg dat je op tijd bent want 
het zal gezellig druk zijn. Kijk voor alle stal-
lingsmogelijkheden vooraf op de website van 
jouw gemeente.

Met de auto
Ga je met de auto? Ga voorbereid en veilig op 
weg. 
•  Maak gebruik van de (betaalde of gratis) par-

keervoorzieningen in de buurt. Zorg ervoor 
dat je auto niet in een straat geparkeerd staat 
waar de optocht doorheen loopt. 

•  Houd er rekening mee dat in de gebieden 
waar je betaald moet parkeren dit ook geldt 
tijdens de carnaval. Als je precies wilt weten 
hoe het zit, kijk dan vooraf op de website van 
de gemeente waar je naar toe gaat. 

•  Zorg ervoor dat je je auto goed afsluit en alle 
kostbare spullen uit je auto meeneemt. 

Bob, ook met carnaval
Carnaval is een volksfeest dat door veel Limbur-
gers gevierd wordt. Het gebruik van alcohol kan 
de verkeersveiligheid echter in gevaar brengen. 
Houd er rekening mee dat de politie in de peri-
ode voor en tijdens carnaval extra alcoholcon-
troles uitvoert. Maak samen Bob-afspraken en 
leef die na, zodat de verkeersveiligheid niet in 

het gevaar komt. Nuchter achter het stuur? Dan 
ontvang je een Bob-sleutelhanger.

Veilig op weg tijdens carnaval in Parkstad

Eerste deelnemers Ontdek de e-car stappen in auto
De eerste deelnemers van ‘Ontdek de e-car’ 
hebben een auto opgehaald en proberen 
twee weken hoe het is om elektrisch te rij-
den. 

Samenwerking
Samen met het online platform Goodmoovs en 
de autodealers Janssen Kerres en Keram willen 
we in één jaar 500 medewerkers van aangeslo-
ten partners een volwaardige e-car-ervaring 
geven. Het programmabureau Zuid-Limburg 
Bereikbaar stimuleert werkgevers in te zetten 
op autobewust rijden door bijvoorbeeld te hel-
pen bij de overstap naar een elektrisch wagen-
park. Lees meer op www.ontdek-de-ecar.nl 

Autobewust??
Ook wanneer je op benzine of diesel rijdt kun 
je meer rekening houden met het milieu. Wist 
je bijvoorbeeld dat zes op de tien Nederlanders 
rondrijdt met te weinig lucht in de banden? 
Check minimaal elke 2 maanden jouw banden-
spanning.

• Zo bespaar je al snel tot 100 euro per jaar.
• Rij je veiliger.
• Stoot je minder CO2 uit.
• Verbeter je de luchtkwaliteit.

Lees meer tips om bewuster auto te rijden op 
www.autobewust.nl.
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Kies voor de fiets en win!

Ook mobiliteitswethouder Charles Claessens kiest voor de fiets.
 Foto: Aron Nijs

Agenda Zuid-Limburg Bereikbaar
19 – 21 feb. A2/N2-tunnel | Nachtafsluitingen
Tussen woensdag 19 februari en vrijdag 21 
februari zijn er in verband met regulier onder-
houd van de Koning Willem-Alexandertunnel 
meerdere nachtafsluitingen in de avond en 
nacht (tussen 21.30 uur  en 06.00 uur). Er is 
altijd één tunnelniveau open! Kijk voor meer 
info op www.maastrichtbereikbaar.nl/agenda. 

5 - 15 maart 2020 | TEFAF
Van 7 tot en met 15 maart is de kunstbeurs 
TEFAF in het MECC Maastricht met meer 
dan 275 dealers uit 20 landen in het MECC 
Maastricht. Er zijn twee besloten previewda-
gen op donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart. 
Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/agenda 
voor reistips om je reis naar de TEFAF vooraf 
te plannen.

27 april 2020 | Koningsdag 2020 
Kijk op www.koningsdagmaastricht2020.nl 
voor de wandelroute van de Koninklijke 
Familie. Kies voor het OV op die dag. Zo 
houden we stad en regio bereikbaar. Tips over 
bereikbaarheid? Kijk op 
www.maastrichtbereikbaar.nl/agenda.


