
Hospitality guides attenderen bezoekers 
op de vrijdag, zaterdag en zondag op de 
gedragsregels voor een #VeiligRondjeStad: 
loop aan de rechterkant van de straat, houd 
1,5 meter afstand en vermijd drukte. Én ze 
beantwoorden heel veel vragen: Waar zijn 
leuke winkels en terrassen? Welke straten 
zijn minder druk?  Waar kan ik mijn fiets 
stallen? 

Nieuwkomers kunnen ze verblijden met een 
boekje met daarin tips en wetenswaardigheden 
van Maastricht Marketing. Als het nodig is vra-
gen ze fietsers om af te stappen en met de fiets 
aan de hand te lopen. Ze weten precies welke 
stallingen open zijn en waar extra fietsrekken 
zijn geplaatst.

Hartelijke ontvangst
Jelle Ummels, projectleider Binnenstad van 
Maastricht Bereikbaar coördineert de inzet van 
de Hospitality  Guides. “Het zoeken naar een 
balans tussen economie en veiligheid is best 
lastig. Wij willen rekening houden met gas-
ten, ondernemers en bewoners! We spreken 
vaak met ondernemers over hoe we de bezoe-
kersstromen het beste kunnen begeleiden. De 
hospitality guides zorgen voor een hartelijke 
ontvangst in de stad. De 1,5 meter regels gaan 
meer leven in een persoonlijk gesprekje. Of het 
nu regent of juist bloed heet is; de enthousias-
te meiden en jongens moeten als het ware een 
soort VVV-gids, verkeersregelaar, fietscoach 
én kenner van coronaregels in één persoon 
zijn. En dat doen ze met verve. Maastricht laat 
zich ondanks alle coronamaatregelen van haar 
meest gastvrije kant zien.”

Reacties van bezoekers
“Vooral inwoners moesten eerst wat wennen 

aan de nieuwe regels en de verplichte looprou-
tes in hun stad. Zeer begrijpelijk hun vaste en 
vaak kortere routes waren in een keer gewij-
zigd. Toeristen zijn blij dat wij ze wegwijs ma-
ken. En na zoveel weken merken we echt dat 
zowel inwoners als toeristen begrip krijgen 
voor ons werk en de situatie in de stad. Liever 
rekening houden met elkaar dan het risico lo-
pen dat sommige straten of zelfs de binnenstad 
als het ware op slot zouden gaan”, vertelt hospi-
talityguide Lars Michiels. 

Ondernemers
“Ondernemers zijn tegenover ons meestal erg 
aardig. Ze willen vooral meedenken hoe de stad 
zo veilig mogelijk te maken. Wij praten regel-
matig met verschillende ondernemers om te 
vragen hoe het met hun zaak gaat en wat hun 
zoal opvalt. Soms krijgen we zelfs een versna-
pering aangeboden. Dat geeft ons een extra 
boost om verder te gaan al vallen de mussen 
van het dak…”

Samenwerking
Voor de aanpak van Veilig Rondje Stad en voor 
de inzet van de hospitality guides werken ge-
meente Maastricht, Maastricht Marketing, 
Centrum Management Maastricht en Maas-
tricht Bereikbaar samen. Hun inzet is voor-
alsnog gepland tot 1 september. Of en hoe hun 
inzet voortgezet kan worden gaan de samen-
werkingspartners bekijken. 

(Weekend)tips voor een veilig rondje stad? 
Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl

VVV-gids, verkeersregelaar, fietscoach én kenner coronaregels

25 AUG | Gratis fietscheck op de Markt Maastricht
Dinsdag 25 augustus staat de mobiele fietsenmaker weer op de Markt (tegenover de H&M). Laat 
je fiets gratis repareren. Zo helpen we fietsers snel (weer) duurzaam en veilig op weg.  Bij slecht 
weer wordt deze actie uitgesteld. Houd onze social media in de gaten.

29 AUG | Maak de beweging naar minder brandstofverbruik en veiliger rijden: Band op 
Spanning op P Lage Fronten in Maastricht
Kom op 29 augustus naar parkeerterrein Lage Fronten in Maastricht en laat gratis en profes-
sioneel je bandenspanning controleren. Ook zo draag je een stukje bij aan duurzaamheid en 
veiligheid.

31 AUG | Nieuwe busverbindingen voor Limmel
Vanaf 31 augustus starten de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe bushalte aan de 
Willem Alexanderweg in de Maastrichtse wijk Limmel. Vanaf die bushalte is het mogelijk om 
meer dan 4 keer per uur naar het station en het centrum te reizen. Bij die bushalte stoppen bus-

lijnen 9, 10 en 30. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot half oktober.

2-4 sept | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Willem-Alex-
andertunnel in de avond en nacht van 2 tot met 4 september 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.

tweede helft 2020 | Samen met ondernemers, inwoners en belangenorganisaties wer-
ken aan implementatieplan voor invoeren Zero Emissie Stadlogistiek  (‘vergroenen’ van alle  
bestel- en vrachtverkeer in stadscentrum) . Zie www.logistiekbereikbaar.nl

(Weekend)tips voor een veilig rondje stad? Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl.

AGENDA

Wethouder Gerry Jacobs, gemeente Eijsden-Margraten:
“De e-bike is een goed alternatief voor het nieuwe normaal.”
Op vrijdag 7 augustus waren we met onze 
e-bike’s, speedbikes en een e-cargobike in 
Margraten. Ook wethouder Gerry Jacobs 
van de gemeente Eijsden-Margraten en zijn 
partner proberen twee weken gratis een 
e-bike van Zuid-Limburg Bereikbaar. “Met 
een e-bike kunnen we de ruimte opzoeken 
hier in het Heuvelland. Fietsen hoort bij 
‘het nieuwe normaal’ waar we sinds coro-
na zijn intrede heeft gedaan, mee te dealen 
hebben. Een e-bike is een goed alternatief 
om op gepaste afstand van elkaar te reizen.”  

Veilig de ruimte opzoeken
“De steden zijn druk. In het Heuvelland kun 
je met de fiets veilig de ruimte opzoeken en 
drukte mijden. Met de fiets kun je op elk plekje 
komen. Om mensen op de fiets te krijgen moet 
de infrastructuur in onze kernen wel op orde 
zijn. In de recent opgeknapte Diepstraat in 

Eijsden hebben we gezorgd voor parkeerplek-
ken en oplaadpunten voor fietsen. Nu merken 
we dat de straat vol staat met fietsen in plaats 
van geparkeerde auto’s. Dat is goed, maar zeker 
in coronatijd moeten we dat ook opvolgen en 
op handhaven. Het aangeven van rijrichtingen 
kan de circulatie van fietsers bijvoorbeeld be-
vorderen.”

Vaker de fiets pakken
“Fijn dat iedereen hier in Eijsden-Margraten 
nu de kans krijgt om op een makkelijke manier 
kennis kan maken met een e-bike. Het is be-
langrijk dat mensen uit de auto komen en vaker 
de fiets pakken. Met een elektrische fiets  kun-
nen ook ouderen blijven fietsen.”

Zelf e-bike uitproberen? 
Check www.maakdebeweging.nl
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Wethouder Gerry Jacobs krijgt uitleg over de e-bike. Foto: Robbert Prevoo


