
Agenda
24-26 juni | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Willem-Alexandertunnel in de avond en nacht van 24 tot met 26 juni afwisselend in beide richtingen afgesloten. 
Verkeer kan doorgaan via de N2 of A2 tunnelbuizen. Lokaal verkeer volgt tijdens de afsluiting van de A2 een omleiding.

Sinds 1 juni is de horeca weer open. Terras-
sen zijn uitgebreid en aangepast om te vol-
doen aan de landelijke coronaregels. Ook in 
de centra van Sittard en Geleen zijn maat-
regelen genomen om ‘coronaproof’ te win-
kelen: vooral rechts houden is de belang-
rijkste gedragsregel. Na een paar weken 
proefdraaien heeft de gemeente samen met 
centrummanagement, politie, handhaving 
en de in de stad aanwezige gastvrouwen en 
–heren bekeken wat er beter kan. 

Verbetering aanduiding looproutes
De gemeente constateert dat de drukte op 
doordeweekse dagen meevalt. Dan kan ieder-
een gemakkelijker de 1,5 meter afstand houden. 
Maar in het weekend en op feest- en markt-
dagen ligt dat vooral in het Sittardse centrum 
anders. Vooral bij mooi weer is het gezellig 
druk in de smalle straatjes. Afstand houden is 
dan niet meer zo gemakkelijk. De hartjes en 
wees-lief stickers op de bestrating gaven de 
looproutes niet zo duidelijk aan. Daarom wor-
den ze vervangen door duidelijke gele lijnen. 

In echt smalle straatjes wordt 1-richtingverkeer 
ingesteld voor voetgangers. Dit wordt  op de be-
strating aangegeven met de gangbare verkeers-
borden voor eenrichtingverkeer. De gemeente 
handhaaft alleen bij drukte.

Eigen verantwoordelijkheid
De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht 
het virus maximaal onder controle te houden 
zodat de zorg niet overbelast wordt en kwetsba-
re mensen worden beschermd. Gelukkig kun-
nen we de maatregelen steeds verder versoepe-

len. Maar corona is en blijft een gevaarlijk virus, 
vooral voor de ouderen en kwetsbaren onder 
ons. Om verspreiding van het virus te voorko-
men, moeten we daarom onze verantwoorde-
lijkheid blijven nemen. Juist nu. Vermijd daar-
om drukte en zorg altijd voor 1,5 meter afstand. 
En heb je verkoudheidsklachten of koorts? Blijf 
dan thuis! #samensterksittardgeleen

Kijk voor meer informatie op 
www.sittard-geleen.nl

Wil jij eens proberen of een e-bike wat 
voor jou is en woon je in de gemeente Sit-
tard-Geleen? Reserveer dan nu gratis een 
e-bike voor 2 weken en haal hem op woens-
dag 1 juli op bij de Markt in Geleen. Je kunt 
kiezen uit e-bikes, speedbikes en een elek-
trische familiebakfiets! 

Veilige mobiliteit
Veel ondernemingen zijn weer open. Maar er 
werken ook nog veel mensen thuis. Dat geeft 
ruimte op de weg en in het OV. Zuid-Limburg 
Bereikbaar zoekt daarom mee naar veilige mo-
biliteit. Het aanbieden van e-bikes en speedbi-
kes is hier onderdeel van. 

Hoe werkt het?
Je gaat naar www.ontdekdeebike.nl. Daar kies 
je welke fiets het best bij je past. Om te voor-

komen dat er te veel mensen op 1 juli bij elkaar 
komen, werken we met verschillende tijdsvak-
ken. Je kiest vooraf op welk tijdstip je de fiets 
wilt komen ophalen. Is de fiets van je voorkeur 
al gereserveerd? Probeer dan een ander tijdvak.

1 juli Sittard-Geleen
Wanneer je de gereserveerde fiets ophaalt, staat 
de fiets voor je klaar. Je ontvangt een instructie 
en de fiets wordt voor je gereinigd. Je bent klaar 
om de e-bike te ontdekken! De fiets is juist nu 
een gezond en veilig middel om van A naar B te 
gaan. Houd wel rekening met de basisregels om 
de verspreiding van corona te vermijden: houd 
afstand, vermijd drukte en was vaker je handen.

Kijk voor meer informatie ook op 
www.maakdebeweging.nl

Bezoek aan centra Sittard en Geleen

Doe mee aan Ontdek de E-bike in Sittard-Geleen
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“De actieradius moet je niet ervan weerhouden 
om over te stappen naar een elektrische auto.”

Bart werkt bij de Universiteit van Maas-
tricht, een van de convenantpartners van 
Zuid-Limburg Bereikbaar. Via zijn werk 
deed hij eind februari mee aan Ontdek de 
e-car. De ideale kans voor hem om twee we-
ken lang in de praktijk te ervaren hoe elek-
trisch rijden bevalt.

Want, zegt Bart: “Ik dacht er al langer over om 
over te stappen op een elektrische auto. Door 
eens proef te draaien weet je pas echt hoe het 
bevalt. We reden in twee weken tijd 1.500 ki-
lometer met de auto. En planden een ritje naar 
onze familie in het noorden van het land.”

Actieradius Renault Zoë ideaal
In 2015 kochten Bart en zijn vrouw een nieu-
we auto. Ze wisten toen al dat hun volgende 
auto een elektrische auto zou worden. “Afgelo-
pen weekend heb ik een Renault Zoë gekocht. 
Deze auto past het beste bij onze situatie. Met 
een actieradius van meer dan 300 kilometer 
is een ritje naar onze familie in de kop van 
Noord-Holland goed te doen. De Zoë is groter 

dan ik dacht. De kofferbak is vergelijkbaar met 
de auto die ik nu heb, een BMW 1-serie. Het 
scheelt maar 10 liter.”

Geholpen bij keuze om voor elektrisch te 
gaan
“Ontdek de e-car heeft mij geholpen om de 
keuze te maken om voor elektrisch rijden te 
gaan. Het past bij onze levenswijze om bewust 
na te denken over het gebruik van energie en 
onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beper-
ken. We hebben al zonnepanelen op ons dak 
en een warmtepomp. Nu we over gaan op elek-
trisch rijden, schaffen we binnenkort extra zon-
nepanelen aan om deels met onze eigen elek-
triciteit rond te rijden.”

Zelf een e-car ontdekken?
Zuid-Limburg Bereikbaar biedt vrijblijvende 
probeerervaringen voor medewerkers van aan-
gesloten werkgevers, zodat je zelf kan ervaren 
hoe elektrisch rijden bevalt. Kijk voor meer in-
formatie op www.ontdek-de-ecar.nl.

Lees de hele ervaring van Bart op 
www.autobewust.nl/nl/ervaringen
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