
Sinds 1 juni zijn de coronamaatregelen ver-
der versoepeld. Op het Pancratiusplein zijn 
extra terrassen ingericht. Inwoners en be-
zoekers kunnen weer meer genieten van 
centrum Heerlen. Maar dat moet wel veilig 
blijven. Door de 1,5 meter afstand te houden 
en door elkaar de ruimte te geven. Op haar 
website schrijft de gemeente dat dit tot nu 
toe goed gaat. De meeste mensen houden 
rekening met elkaar. En ondernemers ne-
men ook hun maatregelen. 

Tegelijkertijd blijven extra maatregelen nood-
zakelijk. De belangrijkste zijn: 
•  Houd rechts in drukke winkelstraten.
•  Op de Promenade zijn eenrichting looproutes 

op de grond aangebracht. De loopstroken zijn 
te smal voor tweerichtingsverkeer. 

•  Plaats je fiets in de stalling aan de Akerstraat 
of in de fietsrekken elders in het centrum. 

•  Loop in de winkelstraten, op het Pancratius-
plein en in de omgeving daarvan met je fiets 
aan de hand. 

•  Winkeliers hebben voor hun winkels ruim-
te aangebracht voor wachtrijen. Betaal in de 
winkel liefst contactloos. Houd vier trappen 
ruimte tussen elkaar op de roltrappen. En ga 
met maximaal 2 personen in een lift. 

Vermijd drukte
Ondanks al deze maatregelen blijft het advies:
• Kom niet als je ziek bent.
•  Vermijd drukte. Kom op daluren.

Samen houden we het veilig
Met deze maatregelen én jouw medewerking 
kunnen we ervoor zorgen dat het veilig is en 
blijft. En dat we kunnen genieten. #Alleensa-
men krijgen we corona onder controle

Kijk voor meer informatie op 
www.heerlen.nl/maatregelencentrum

Stapsgewijs worden de coronamaatregelen 
versoepeld. Steeds meer mensen gaan wer-
ken in winkels, restaurants of af en toe naar 
kantoor. Individueel vervoer lijkt hierbij de 
voorkeur te hebben ten opzichte van het 
openbaar vervoer. Lopen en fietsen doen 
we meer dan voorheen. Ook de vraag naar 
deelauto’s groeit. Lees onze tips om veilig 
gebruik te maken van een deelauto.

Tips veilig auto delen
•  Schud geen handen en houd minimaal 1,5 me-

ter afstand van elkaar bij een eventuele sleu-
teloverdracht;

•  Rijd zo veel mogelijk alleen. Moet je met 
meerdere personen in een auto zitten en vorm 
je geen huishouden (bijvoorbeeld een gezin of 

huisgenoten) dan ben je verplicht om 1,5 me-
ter afstand te houden; 

•  Was vóór en na gebruik van de auto je handen 
met water en zeep en raak tijdens het autorij-
den met je handen je gezicht niet aan; 

•  Neem plastic handschoenen, hygiënische 
doekjes en desinfecterende handgel mee;

•  Desinfecteer (zowel verhuurders als huur-
ders) op zijn minst de volgende onderdelen 
vóór en na elke rit: de deurgrepen (binnen- en 
buiten), het stuur, de binnenspiegel, de pook, 
bedieningsknoppen, gordels, stoelverstelling, 
de handrem en de sleutel; 

•  Gebruik plastic wegwerphandschoenen bij 
het tanken; 

•  Neem na je rit je afval mee;
•  Heb je koorts, hoest je of vertoon je andere 

verschijnselen van het coronavirus? Stop dan 
tijdelijk met het gebruik van een deelauto. 

Kijk voor meer informatie op 
www.autobewust.nl.

Bezoek aan binnenstad Heerlen

Veilig autodelen: zo doe je dat?

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.

10 juli | Sphinxterrein | Banden op Spanning
Het team Band op Spanning komt in actie op 10 juli 2020 op parkeerterrein het Sphinxterrein 
in Maastricht. Wie op onvoldoende opgepompte banden rijdt, rijdt onveiliger, verbruikt meer 
brandstof, maakt meer lawaai en schaadt het milieu. Redenen genoeg om je banden elke twee 
maanden lucht te geven.
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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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